
Etika
A helyes üzletvitel ereje

Etikai Útmutató



„Az útmutatóban szereplő információk 
megértésével és szükség szerinti 
alkalmazásával Ön tudatosan megőrzi 
és továbbviszi vállalatunk becsületének 
régmúltra visszatekintő örökségét, 
valamint ténylegesen hozzájárul 
jövőbeli sikereinkhez.”

A siker 
választása
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Az igazgatókhoz, tisztségviselőkhöz és alkalmazottakhoz:

A legjelentősebb globális vállalatok sikerének kulcsa a döntésképesség. Tisztán 
érthető küldetéstudatot fogalmaznak meg, ambiciózus célokat tűznek ki, és 
megtesznek mindent ezek megvalósításáért. A siker elhatározás kérdése.

Az Eaton is hasonlóképpen vívta ki a világ elismerését a tisztességes 
üzletviteléért, hiszen az etikát mindenek elé helyezi. Támogatjuk a helyes 
értékeket, és egyértelművé tesszük, hogy a „becsülettel cselekedni” és „helyes 
üzletvitelt folytatni” mottók nálunk tényleges jelentéssel bírnak.

Ennek eredményeképpen az Eaton – vállalati szinten – kiváló etikai hírnevet 
szerzett magának, amely mára a vállalat megkülönböztető védjegyévé vált. A 
magunkkal szemben támasztott magas elvárások folyamatos teljesítésével védjük 
mindazt, ami egyedülállóan sikeressé tesz minket az ügyfelek, a beszállítók és az 
alkalmazottak szemében. 

Az Eaton feladatának érzi, hogy biztosítsa az Ön részére a vállalat munkahelyi 
etikai szabályainak megértéséhez és betartásához szükséges információkat, 
tájékoztatásokat és segédeszközöket, még olyankor is, amikor a helyi gyakorlatok 
vagy körülmények elhomályosíthatják ezt a döntést. Az útmutató konkrét 
példákkal, valamint tisztán érthető, gyakorlatias tanácsokkal fogalmazza meg és 
támogatja a munkatársakkal és külső részvényesekkel folytatott mindennapi 
interakciók során követendő etikus magatartási szabályokat.

Az Eaton a siker fontos mércéjének tartja, hogy miként érjük el eredményeinket. 
A „Helyes üzletvitel” szlogen az Eaton márkanév egyik alapvető gondolata; 
támpillérként szolgálja piaci hírnevünk építését. Az útmutatóban szereplő 
információk megértésével és szükség szerinti alkalmazásával Ön tudatosan 
megőrzi és továbbviszi vállalatunk becsületének régmúltra visszatekintő 
örökségét, valamint ténylegesen hozzájárul jövőbeli sikereinkhez.

Craig Arnold
Elnök-vezérigazgató
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Tudatában vagyunk annak, hogy a teljesítménybeli 
céljaink elérése nagyban függ attól, hogy mennyire 
vagyunk képesek magunkévá tenni fő értékeinket:

Az Eaton  
értékei

Ügyfélközpontúság — Mindennek, amit teszünk, az ügyfél  
áll a középpontjában.

Emberek — Kollegáinkat a legértékesebb erőforrásként kezeljük.

Bizalom — Meg vagyunk győződve arról, hogy mások is megbízhatóak,  
és helyesen cselekszenek.

Tisztelet — Tisztelettel és odafigyeléssel bánunk egymással.

Méltóság — Becsüljük mások önérzetét és önbecsülését

Becsület — Őszinték és etikusak vagyunk.
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Munkavédelem
Cégünk elhivatott kollegái biztonsága 
és egészsége iránt.

Kiválóság
A legjobbra törekszünk.

Szavahihetőség
Tartjuk magunkat az ígéreteinkhez.

Elfogadás
Elfogadjuk az emberek 
különbözőségét.

Kommunikáció
Nyíltan és őszintén kommunikálunk.

Hiszünk abban, hogy a „kiválóságot az embereken 
keresztül érjük el”; nagyteljesítményű munkahelyek 
megteremtésével és fenntartásával. A kiváló 
teljesítmény hajtóereje az Eaton Filozófia, amely fő 
értékeinket átülteti az egymással, a vállalattal, 
ügyfeleinkkel és a részvényesekkel szemben vállalt 
feladatainkba és kötelezettségeinkbe.

Kompenzáció
Versenyképes fizetést és 
természetbeni juttatásokat kínálunk.

Tanulás
Folyamatosan tanulunk, fejlődünk és 
változunk.

Innováció
Értékeljük az új ötleteket.

Felelősségtudat
Munkánkat illetően tettre készek 
vagyunk, és hozzájárulunk az Eaton 
jövőbeli sikereihez.

Környezet és közösség
Próbálunk javítani a környezetünkön 
és a közösségeken.

7



Az Eaton elvárja, hogy az Eaton összes igazgatója, 
tisztségviselője, alkalmazottja, leányvállalata és 
kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: Eaton) 
betartsa az etikus magatartás itt felsorolt alapvető 
elveit a tevékenysége során.

Etikai  
kódex

8



 1. A törvénynek való engedelmeskedés — Tiszteljük és betartjuk a 
vállalatainkra a világ adott pontjain érvényes törvények és jogszabályok 
előírásait.

 2. A pénzügyi eredményeinket becsületesen jegyezzük és 
jelentjük — Pontos és hiánytalan nyilvántartást vezetünk pénzügyi és 
egyéb ügyviteli dokumentumainkról, valamint teljes, tisztességes, pontos, 
időben elkészített és érthető pénzügyi kimutatásokat és egyéb tájékoztató 
anyagokat készítünk és teszünk közzé. A belső ellenőrzési rendszerünk 
gondoskodik a dokumentumaink és információink integritásának 
megőrzéséről.

 3. Az emberi jogok tisztelete — Tiszteljük az emberi jogokat, és ezt 
beszállítóinktól is elvárjuk.

 4. Minőség kézbesítése — Elhivatottak vagyunk a minőségi termékek 
előállítása és minőségi szolgáltatások nyújtása iránt.

 5. Az etikai verseny — Versenyelőnyünket a legkiválóbb teljesítménnyel 
érjük el. Nem folytatunk etikátlan vagy illegális kereskedelmi gyakorlatot.

 6. A különbözőség és a becsületes alkalmazás gyakorlatának a 
tisztelete — Tiszteljük a munkaerő kulturális különbözését; ehhez olyan 
üzletviteli gyakorlatot alkalmazunk, amely minden munkavállalónak egyenlő 
esélyt, és tisztességes, teljesítmény alapú bánásmódot biztosít. Nem tűrjük 
a munkahelyi zaklatást és a hátrányos megkülönböztetést.

 7. Az érdek összeütközések elkerülése — Kerüljük az olyan 
kapcsolatokat és tevékenységeket, amelyek veszélybe sodorhatják 
ítélőképességünket, illetve vélt vagy valós érdekellentéthez vezethetnek 
személyes érdekeink és az Eaton iránti lojalitásunk között. Az Eaton-nál 
betöltött pozíciónkat nem használjuk fel jogosulatlan előnyök szerzésére 
sem magunknak, sem másoknak. Nem folytatunk olyan tevékenységeket, 
és nem létesítünk olyan kapcsolatokat, amelyek az Eaton érdekeivel 
ellentétesek.

 8. Vagyontárgyak és információk védelme — Az Eaton eszközeit, 
információit és üzleti lehetőségeit kizárólag az Eaton üzleti céljai érdekében 
használjuk; azokat illetéktelenül, engedély nélkül nem használjuk. Az 
előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük az Eaton vagy mások által 
tudomásunkra hozott információkat és munkavállalói adatokat.

 9. Becsületes magatartás — Nem kínálunk és nem fogadunk el 
vesztegetési pénzt, jutalékot, illetve jogosulatlan ajándékokat vagy 
természetbeni kedvezményeket. Etikai irányelveinkkel és értékeinkkel 
összhangban álló üzleti tevékenységet folytatunk.

10. A kormánynak való árusítás — Betartjuk a kormányzati 
szerződésekre és a kormánytisztviselőkkel való kapcsolatra vonatkozó 
különleges törvények és jogszabályok rendelkezéseit.

11. Politikai hozzájárulások — Az Eaton nevében nem támogatunk 
politikai jelölteket vagy pártokat, még akkor sem, ha erre a törvény 
lehetőséget ad.

12. Környezetvédelem és munkabiztonság — Célunk, hogy globális 
vezetővé váljunk munkavállalóink egészségének és biztonságának, valamint 
környezetünk védelme terén.
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Jelentés — A helyi törvények figyelembe vételével bárki jogosult az Etikai és 
megfelelőségi hivatal felé nyíltan vagy névtelenül jelenteni az általa észlelt etikai 
aggályokat, illetve a potenciális, vélt vagy valós jogszabálysértéseket, beleértve a 
számviteli, pénzügyi, adóügyi és vesztegetésellenes ügyeket. A sikeres 
nyomozás és kivizsgálás biztosítása mellett a titoktartásra törekszünk a lehető 
legteljesebb mértékben.

A jelentés történhet postai levélben, e-mailben vagy telefonon, az alábbiak 
szerint:

• Postai levélben — Levelét az alábbi címre küldje:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mailben — Küldjön e-mailt az Ethics@eaton.com címre, vagy használja a 
JOE-n (az Eaton intranet oldala) illetve a külső Eaton weboldalon keresztül 
elérhető Global Ethics honlapon található online űrlapokat.

• Telefonon — Hívja az Etikai és pénzügyi integritási segélyvonalat a 
800.433.2774 számon az USA-ból és Kanadából. Minden más országból 
tárcsázza az Etikai poszteren vagy a JOE Global Ethics weboldalon feltüntetett 
számot. A díjmentesen hívható, és a hét minden napján 0-24-ig rendelkezésre 
álló segélyvonalon több nyelven beszélő munkatársak fogadják a hívását.

• Többnyelvű támogatás — Ha szeretné, saját anyanyelvén is elküldheti 
kérdését a fenti címek egyikére, mi pedig lefordítjuk a levelét vagy e-mail 
üzenetét.

Az Eaton nem engedi meg, hogy bármely alkalmazottja megtorlásban részesüljön 
valamely etikai, jogi vagy pénzügyi aggályos helyzet jelentéséért, illetve nem 
bünteti meg a szabálysértések jóhiszemű jelentéséért. 
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Személyes felelősség

Minden tisztségviselőnek, igazgatónak és alkalmazottnak személyes felelőssége, 
hogy elolvassa, értelmezze és betartsa az Etikai kódexben meghatározott 
irányelveket. A helyi törvények figyelembe vételével ezen irányelvek betartása az 
Eatonnál való alkalmazás előfeltétele. Az irányelvek be nem tartása fegyelmi 
eljárást, vagy a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után.

Az Igazgatótanács saját hatáskörében, vagy az általa kijelölt felsővezetőségi 
tagokon keresztül meghatározhatja az Etikai kódex rendelkezéseinek 
megszegése esetén foganatosítandó intézkedéseket. Az ésszerűségi 
szempontokat szem előtt tartva meghatározott intézkedések megelőzik a 
helytelen üzleti magatartást, és elősegítik az Etikai kódexben foglalt 
rendelkezések betartását.

A helyi törvényeknek megfelelően, minden igazgató, tisztségviselő és alkalmazott 
köteles az Eaton figyelmét felhívni az általa potenciális (jog)szabálysértésnek vélt 
eseményekre. A jelentés történhet a közvetlen felettes vagy a felsővezetőség 
bármely tagja, illetve a fenti címen elérhető Etikai és megfelelőségi hivatal felé.    
A potenciális szabálysértések jelenthetők az Igazgatótanács végrehajtó vagy 
felügyelő bizottsági elnökének, illetve postai levélben közvetlenül az 
Igazgatótanácsnak (a VP, Etikai és megfelelőségi hivatalon keresztül, akik 
továbbítják a levelet).
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Bevezetés

Jelen Etikai Útmutató célja, hogy világszerte minden 
Eaton alkalmazottnak segítsen megismerni, 
megérteni és betartani az Etikai kódexben 
meghatározott rendelkezéseket a mindennapi 
munkájuk során. Nem az a célja, hogy minden egyes 
etikai kérdést magába foglaljon; sokkal inkább az, 
hogy általános útmutatást adjon az etikus üzleti 
döntések meghozatalához, és további támpontokat 
adjon Önnek a segítségkéréshez. A jelen útmutató 
hivatkozott vállalati politikák teljes szövegének 
megtekintéséhez kérje felettese segítségét, vagy 
látogasson el ez Eaton intranet oldalára, a JOE-ra.



Kinek kell betartania az Etikai kódexben foglaltakat?
A világ minden Eaton alkalmazottjának
Minden igazgató, tisztségviselő és alkalmazott (az útmutatóban továbbiakban 
mint alkalmazottak) személyes felelőssége, hogy elolvassa, értelmezze és 
betartsa az Etikai kódexben meghatározott irányelveket.

Leányvállalatok, kapcsolt 
vállalkozások és egyéb jogi 
személyek
Azok a leányvállalatok, kapcsolt 
vállalkozások és egyéb jogi személyek, 
amelyekben az Eaton többségi 
tulajdonnal rendelkezik, kötelesek 
betartani az Etikai kódexben 
meghatározott rendelkezéseket. 
Például, a közös vállalatok, amelyekben 
az Eaton legalább 50% tulajdonrésszel 
rendelkezik, kötelesek betartani az 
Etikai kódexben foglaltakat. Azoknak a 
vállalatoknak, amelyekben az Eaton 
többségi érdekeltséggel nem, de 
legalább 10% tulajdonrésszel 
rendelkezik, javasoljuk az Etikai 
kódexben vagy hasonló magatartási 
kódexben foglaltak betartását.

Független személyek

Ahol az Etikai kódex alkalmazásra kerül, 
ott  minden olyan személyre és 
vállalatra is érvényes, akik  
segédkeznek az Eatonnak, illetve annak 
részére vagy nevében szolgáltatásokat 
nyújtanak. Ez magában foglalja az 
összes bedolgozót, ideértve a 
független vállalkozókat, üzleti 
tanácsadókat, szolgáltatókat és a 
közvetített munkaerőket.

Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az 
Eaton Szállítói magatartási kódexében 
meghatározott előírásokat. 

Nem engedjük, hogy független 
személyek a nevünkben olyan 
tevékenységet végezzenek, amelytől 
mi magunk is el vagyunk tiltva.

 Kérdés

K: Mi történik akkor, ha valamely 
személyes meggyőződésem 
vagy hozzáállásom ütközik az 
Eaton etikai irányelveivel?

V: Az Eatonnak nem célja 
megváltoztatni az emberek 
személyes meggyőződését. 
Mindazonáltal elvárjuk, hogy az 
Eaton nevében vagy 
képviseletében végzett üzleti 
tevékenységek során vegye 
figyelembe az Eaton etikai 
irányelveit.  Ha nem biztos benne, 
hogy képes-e megfelelni az 
említett elvárásoknak, akkor 
forduljon a feletteséhez vagy az 
Etikai és ellenőrzési hivatalhoz.
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1A törvénynek való 
engedelmeskedés

Tiszteljük és betartjuk a vállalatainkra a világ 
adott pontjain érvényes törvények és 
jogszabályok előírásait.



Tisztelet

Az Ön személyes felelőssége
Az Eaton alkalmazottjaként köteles betartani a vonatkozó törvények és 
jogszabályok előírásait függetlenül attól, hogy a világ melyik részén működő 
vállalatunknál dolgozik. A felettese által magára gyakorolt nyomás, vagy az üzleti 
élet jelentette követelések és elvárások nem mentesítik a törvény be nem 
tartásából eredő felelőssége alól. Felelős azért, hogy egy tervezett 
tevékenységgel kapcsolatos kérdéseit vagy kételyeit (ha vannak ilyenek) 
megossza és megvitassa a felettesével vagy az Etikai és Együttműködési 
Hivatallal.

Nemzetközi kereskedelmi import- és exportszabályozás
Az Eaton betart minden hatályos Egyesült Államokbeli és más nemzeti törvényt, 
jogszabályt és korlátozást az árucikkek, szolgáltatások, információk, illetve 
technológiák importálása és exportálása során. Ezeknek az előírásoknak a 
megszegése bűncselekménynek minősülhet, amelyért az Eaton pénzbírsággal, a 
felelős munkavállaló pedig pénzbírsággal vagy letöltendő szabadságvesztéssel 
büntethető. Ön felelős azért, hogy ismerje az Önre és a napi munkavégzésére 
vonatkozó törvényeket, amelyekbe adott esetben az Ön tartózkodási helyétől 
eltérő országok törvényei is beletartozhatnak.

Helyi törvények és gyakorlatok
Mivel az Eaton USA székhelyű vállalat, ezért az Egyesült Államokbeli törvények 
vonatkoznak rá. Ennek ellenére az Eaton-ra más országok törvényei is 
vonatkoznak, ahol gazdasági tevékenységet folytat. Valamely ország helyi 
törvényei befolyásolhatják egy másik országban végzett tevékenységünket. Az 
Eaton üzleti tevékenységeinek végzése során nagyon fontos, hogy ne csak a 
tartózkodási helye szerinti hatályos jogszabályokat ismerje, hanem azt is, hogy 
más országok törvényei miként érinthetik az Ön munkavégzését. Ha az országok 
közötti törvényeket egymásnak ellentmondóak, vagy ha a helyi vám-, üzletviteli 
vagy társadalmi gyakorlatokat az érintett törvényekbe ütközőnek ítéli, akkor kérjen 
segítséget.
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Példák

Helytelen 
Egy alkalmazott észreveszi, hogy 
egy ügyfél a jogszabályi 
előírásoknak való megfelelőség 
érdekében tévesen adja meg az 
Eaton alkatrész helyi eredetű 
(százalékos) tartalmát. Az 
alkalmazott nem tesz semmit, 
mert nem szeretné elveszíteni az 
ügyfelet.  

Egy logisztikai ügyintéző 
észreveszi, hogy egy külföldi 
országba szánt Eaton termék a 
helyi exportszabályozási törvények 
korlátozásainak hatálya alá eső 
technológiát tartalmaz. Nem talál 
utalást arra, hogy a 
technológiához szükséges 
exportengedély be lett-e 
szerezve. Nem kérdőjelezi meg a 
szállítmány jogszerűségét, és 
engedi a kiszállítást.

Helyes
Egy menedzser rájön, hogy egy 
szállítmányt továbbítani fognak 
egy engedélyezett célországból 
egy tiltott országba az amerikai 
exportszabályozási törvényekkel 
ellentétesen, és megakadályozza 
a kiszállítást.

Egy berendezés meghibásodása 
veszélybe sodorja a termék 
határidőre történő leszállítását egy 
fontos ügyfélnél. Egyik megoldás, 
hogy a gyártást át kell költöztetni 
egy másik Eaton üzembe. Ehhez 
a művelethez szükséges az 
ügyfél, valamint a helyi adó- és 
vámügyi hivatalok előzetes 
engedélye. A szállítás így egy 
hetet késik, az üzemigazgató 
mégis gondoskodik arról, hogy 
csapata a gyártás áthelyezése 
előtt beszerezze a szükséges 
engedélyeket.

 Kérdések

K: Azt gyanítom, hogy egy forgalmazó az export törvények által tiltott vagy 
zárolt országba szállít Eaton termékeket. Mit tegyek?

V: A tiltott vagy embargó alatt álló országokba történő szállítás – még 
forgalmazókon keresztül is – a különböző országok export törvényeibe 
ütközhet, ahol az Eaton üzleti tevékenységet folytat. A szállítmányokat 
szabályozó törvények rendkívül összetettek, így a szállítás jogszerűségének 
megállapításához a tényeket alaposan felül kell vizsgálni. Ha úgy gondolja, 
hogy az Eaton termékek tiltott vagy embargó alatt álló országokba kerülnek 
szállításra, illetve tiltott vagy embargó alatt álló országot érintő bármely 
tranzakció végrehajtása előtt azonnal vegye fel a kapcsolatot a jogi osztállyal.

K: Előfordul, hogy a vállalati szabályaink szigorúbbak a tartózkodási 
helyem szerinti helyi törvényeknél. Miért lépjük túl a helyi törvények 
által előírt követelményeket?

V: Az Eaton elhivatott a helyes üzletvitel iránt, ami azt jelenti, hogy helyesen 
cselekszünk még akkor is, ha ez szigorúbb a helyi törvényeknél, vagy ha a 
helyi vám- és üzletviteli gyakorlatok ettől eltérő megközelítést is lehetővé 
tesznek.
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2 A pénzügyi 
eredményeinket 
becsületesen 
jegyezzük és jelentjük

Pontos és teljes nyilvántartást vezetünk pénzügyi és 
egyéb üzletviteli dokumentumainkról, valamint közzé 
tesszük a teljes, tisztességes, pontos, időszerű és 
érthető pénzügyi eredményeket és egyéb tájékoztató 
információkat. A belső ellenőrzési rendszerünk 
gondoskodik a dokumentumaink és információink 
integritásának megőrzéséről.
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Pontosság

Az alkalmazottak:

19

• Kötelesek meggyőződni arról, hogy a könyvelés, a pénzügyi elszámolások, és 
azok a számlák, amelyekért felelősek pontosan tükrözik az üzleti 
feljegyzéseket, és megfelelnek az Eaton belső ellenőrzési rendszere által előírt 
számviteli irányelveknek.

• Nem hamisíthatnak meg egyetlen dokumentumot sem, és nem álcázhatják 
egyetlen ügylet valódi jellegét/tartalmát. 

• Kötelesek betartani, követni az Eaton dokumentum-megőrzési politikáit.



 Kérdések
K: Mi tartozik bele az üzleti dokumentumok fogalmába? (példák)
V: Az üzleti dokumentumok lehetnek elektronikusak vagy papír alapúak, ideértve 

többek között az alábbiakat is:
• Jelenléti ívek;
• Tesztjelentések;
• Környezetvédelmi és munkabiztonsági jelentések;
• Bevétel- és költségkimutatások;
• Pénzügyi kimutatások;
• Költségjelentések;
• Termékinformációk;
• Minőségügyi jelentések; valamint
• Iskolai végzettséget és munkatapasztalatot igazoló dokumentumok.

K: Milyen következményekkel járhat a vállalati információk meghamisítása?
V: A minőségre, tesztekre, leltárkészletre, pénzügyi és hasonló jellegű 

jelentésekre vonatkozó információk meghamisítása fegyelmi eljárást, vagy 
akár a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja. Ez a magatartás 
a vállalat hírnevét is aláássa, valamint polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre 
vonást is eredményezhet a munkavállaló és a vállalat számára egyaránt.

K: Az egyik munkatársam olyan kulcsfontosságú teszteredményeket 
hamisított meg, amelyek egy termék súlyos meghibásodásához 
vezethetnek.  Hogyan jelenthetném a problémát a munkatársammal 
való viszony veszélyeztetése nélkül?

V: A körülményektől függően a menedzsere vagy a Humán Erőforrás osztály az 
Ön közreműködésének leleplezése nélkül is képes kivizsgálni az ügyet. Ha 
kellemetlennek érezné, hogy az ügyet a helyi feletteseinek jelentse, akkor 
forduljon bátran az Etikai és ellenőrzési hivatalhoz.

K: Az új munkatársam nem rendelkezik az önéletrajzában feltüntetett 
munkatapasztalattal. Amikor erre rákérdeztem, azt mondta, hogy azért 
túlzott az önéletrajzában, hogy megkapja az állást. Azt mondja, hogy a 
munkatapasztalat nem fontos, amíg bizonyítja a képességeit és 
rátermettségét. Ez igaz?

V: Nem. A munkatapasztalatukról vagy iskolai végzettségükről túlzó vagy hamis 
információt szolgáltató alkalmazottak fegyelmi eljárásban részesülnek, amely 
a munkaviszonyuk megszüntetetésével is járhat. A munkatapasztalatukat 
meghamisító alkalmazottak hajlandóak lehetnek más dokumentumokat is 
meghamisítani. Ezen kívül ez tisztességtelen a munkakörre jelentkezett többi 
személlyel szemben.

K: Az egyik munkatársam megkért, hogy hagyjak jóvá egy számlát el nem 
végzett szolgáltatásokról. Mit tegyek?

V: Ha tudja, hogy nem kaptunk ilyen szolgáltatásokat, mégis jóváhagyja a 
számlát, akkor információt hamisít. Ha a számlát a jóváhagyásnak 
köszönhetően kiegyenlítik, akkor ez lopásnak minősülhet. Beszéljen a 
kollegájával az aggályáról. Ha ezt nem szívesen teszi meg, akkor forduljon a 
menedzseréhez, a helyi pénzügyi vezetőhöz vagy az Etikai és ellenőrzési 
hivatalhoz a további teendőket illetően.
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Példák

Helytelen 
Az értékesítési célkitűzések 
teljesítése érdekében az 
üzemigazgató megkéri a 
kontrollert, hogy a negyedév 
utolsó napjára vigyen fel egy 
nagyobb összegű eladást, tudván, 
hogy a megrendelés csak két 
nappal később fog beérkezni.

Egy értékesítési képviselő hamis 
költségelszámolást nyújt be olyan 
étkezésekről, amelyeken nem 
jelent meg.

Egy alkalmazott tudomást szerez 
arról, hogy egy ügyfél perrel 
fenyegeti a vállalatot egy 
termékhiba miatt, és ezért kitörli a 
termék teszteredményeit 
megkérdőjelező összes üzenetét.

Egy értékesítési menedzser 
kifizeti egy ügyfele családjának a 
Disney World-i kirándulását, 
miközben az útiköltségeket 
termékfejlesztési költségként 
számolja el.

Helyes
Egy menedzser megkéri a 
beosztottját, hogy módosítsa egy 
baleseti jelentés részleteit. Az 
alkalmazott nem szívesen végzi el 
a módosítást, ezért kikéri egy 
másik menedzser véleményét.  

Egy új alkalmazott észreveszi, 
hogy a munkatársa valótlan 
számokat ír a jelenléti ívbe, és 
aggasztja, hogy ez a fajta 
viselkedés széles körben elterjedt 
az üzemben. Nem szívesen fordul 
a helyi menedzserekhez, ezért 
inkább felveszi a kapcsolatot az 
Etikai és ellenőrzési hivatallal. 

Egy alkalmazott felhívja 
menedzsere figyelmét a 
leltárkészlet-jelentésben észlelt 
súlyos hibára, mire a menedzser 
megköszöni az észrevételt, és 
beküldi a helyesbített riportot.

Egy alkalmazott rájön, hogy az 
ügyfél egy elavult 
termékhasználati útmutatóban 
található műszaki adatok alapján 
szeretné megejteni a vásárlást. Az 
alkalmazott azonnal értesíti az 
ügyfelet a hibáról.
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Az emberi  
jogok tisztelete

Tiszteljük az emberi jogokat, és ezt beszállítóinktól 
is elvárjuk.

3
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Világpolgárhoz illően, és a társadalom felelős tagjaként az Eaton tiszteletben 
tartja az egyén méltóságát, a közösségeink igényeit és a környezet 
sérülékenységét. A vállalati társadalmi felelősségvállalás az Eaton egyik 
legrégebbi küldetéstudata, és egy olyan érték, amely központi fontosságú az 
üzleti tevékenységünkben.

Emberi jogok
Elfogadjuk és elismerjük, hogy számos független szervezetnek és alapítványnak 
megvannak a saját okirataik a legfőbb nemzetközi emberi jogokról. Ilyen például 
az Egyesült Nemzetek Globális Egyezménye, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, a Nemzetközi Egyezmény a Civil és Politikai Jogokról, valamint a 
Nemzetközi Egyezmény a Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogokról. Az ezen 
okiratokban szereplő irányelvek rendszerint kimondják, hogy vállalatok kötelesek 
tiszteletben tartani a meghatározott emberi jogokat, és kötelesek elkerülni az 
emberi jogok tudatos megsértésére irányuló tevékenységeket. Az Eaton ezeket a 
fontos irányelveket beépítette a főbb vállalati értékeibe, így ezek irányítják 
mindennapi tevékenységünket, valamint azt, amit elvárunk a beszállítóinktól. 
Büszkék vagyunk rá, hogy tagjai vagyunk a Globális jelentési kezdeményezésnek, 
amely a világ egyik legismertebb jelentési keretrendszere az emberi jogokkal, 
munkajogokkal, környezetvédelmi előírásokkal, korrupcióellenes törvényekkel és 
a felelős vállalati szerepvállalással kapcsolatos jogsértéseknek.

Gyermekmunka
Vállalatunk nem foglalkoztat kiskorúakat. A mi meghatározásunk szerint a 
kiskorúság határa a betöltött 16. életév. Ha a helyi törvények ennél szigorúbbak, 
akkor betartjuk a helyi törvényekben előírtakat. Abban az esetben sem 
alkalmazunk 16 év alatti gyermekeket, ha erre a helyi törvények lehetőséget 
biztosítanak.

Kényszermunka
Megtiltjuk a tanoncszerződéses vagy kényszerített munkaerő használatát, a 
rabszolgaságot, illetve a szolgaság bármely formáját.

Kompenzáció
A jogi követelményeknek megfelelő vagy azt meghaladó fizetést és 
természetbeni juttatásokat kínálunk, amelyek összhangban vannak az üzleti 
tevékenység végzésének helye szerinti ország bérezési gyakorlataival.

Elfogadás
Elkötelezettek vagyunk az alkalmazottakat elfogadó, és a képzett személyek 
számára egyenjogú foglalkoztatási lehetőségeket biztosító gyakorlatok mellett. 
Olyan környezetet próbálunk biztosítani, amelyben a kulturális háttértől, nemtől, 
fajtól, bőrszíntől, vallástól, etnikumtól, kortól, nemzetiségi hovatartozástól, 
szexuális beállítottságtól, nemi identitástól, fogyatékosságtól, beosztástól vagy 
pozíciótól függetlenül mindannyian a tőlünk telhető legjobb teljesítményt tudjuk 
nyújtani, és minden nap javítani tudunk a saját teljesítményünkön.
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Munkakörnyezet
Az Eaton Filozófia segítségével fejezzük ki az embereken keresztül elérhető 
kiválóságba vetett hitünket, amelynek alapja az a gondolat, miszerint minden 
alkalmazott a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtja, és helyesen cselekszik. 
Politikáinkat, gyakorlatainkat és döntéseinket az alábbi alapvető állításokra 
alapozzuk:

• Cégünk elhivatott kollegái biztonsága és egészsége iránt.
• Munkánk és feladataink teljesítése során a legjobbra törekszünk.
• Értékeljük az emberek különbözőségét.
• Nyíltan és őszintén kommunikálunk.
• Versenyképes fizetést és természetbeni juttatásokat kínálunk.
• Folyamatosan tanulunk, fejlődünk és változunk.
• Értékeljük az új ötleteket.
• Munkánkat illetően tettre készek vagyunk, és hozzájárulunk az Eaton 

jövőbeli sikereihez.
• Próbálunk javítani a környezetünkön és a közösségeken.

Hiszünk abban, hogy minden alkalmazottnak tisztelettel és méltósággal kell 
bánnia egymással, és mindenkivel, akivel munkája során üzleti kapcsolatban áll.

Kötelességünk annak a biztosítása, hogy a munkahelyen ne legyenek engedély 
nélküli anyagok, úgymint drog, dohány és alkohol. 

Olyan munkakörnyezetet biztosítunk az alkalmazottainknak, amely bizalmon 
alapszik, és ahol megengedett számukra, hogy kérdezzenek, megjegyzést 
tegyenek, jelentsék aggályaikat, és aktívan részt vegyenek a döntéshozatalban. 

Ha az alkalmazottak szakszervezetbe vagy munkatanácsokba tömörülnek, akkor 
az Eaton ezek képviselőit a helyi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Beszállítók
Elvárjuk, hogy beszállítóink betartsák az Eaton Szállítói magatartási kódexében 
meghatározott előírásokat.

Állampolgárság
Támogatjuk azokat a közösségeket, amelyekben dolgozunk és élünk. Felelős 
vállalatként („jó szomszédként”) igyekszünk javítani/támogatni az életszínvonalat, 
az oktatást, egészségügyet, a jóléti szolgáltatásokat, a településfejlesztést és 
más jelentős helyi kezdeményezést azokon a helyeken, ahol üzleti tevékenységet 
folytatunk. Továbbá, támogatjuk az alkalmazottainkat abban, hogy részt vegyenek 
ezekben a kezdeményezésekben.
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 Kérdések

K: Ügyfeleink és beszállítóink olykor megkérdezik, hogy az Eaton 
támogatja-e az Egyesült Nemzetek Globális Egyezményében és az 
emberi jogokról szóló egyéb nemzetközi okiratokban foglaltakat. Hogy 
válaszoljak nekik?

V: Adja át nekik az Etikai Útmutatónk másolatát, vagy irányítsa őket a külső 
Eaton weboldalra, ahol letölthetik az útmutató elektronikus változatát. Ha a 
témában kérdőívet szeretnének Önnel kitöltetni, akkor kérje ki a jogi osztály 
véleményét.

K: Kellemetlenül érzem magam, amikor a felettesem rasszista vagy 
diszkrimináló vicceket mond. Mit tegyek?

V: Ideális esetben szóljon a felettesének, hogy Önt zavarják ezek a viccek, és 
kérje meg őt, hogy hagyja abba őket. Ha ezt nem szívesen teszi meg, akkor 
aggályát jelezze a HR osztály felé.

K: Mi haszna az Eatonnak az emberek különbözőségéből?
V: Sikerünk azon múlik, hogy képesek vagyunk-e a globális, kulturális 

szakadékokat átívelő „tehetségek tárházából” kiemelni a legjobb munkaerőt. 
Az emberek különbözőségének értékelésével megnyílnak előttünk azok a 
személyes perspektívák, amelyek gyakran innovatív ötletekhez és jobb 
döntésekhez vezetnek.

K: Az állami tulajdonban lévő közös vállalati partnerünk nem fogadja el a 
nők jelentkezését a kulcsfontosságú operatív pozíciók betöltésére. A 
jövőben ne javasoljunk női személyeket ezen pozíciók betöltésre?

V: De igen. A nők kizárása a javasolt jelöltek köréből azt a benyomást kelti, hogy 
támogatjuk a diszkriminációt. Ha a jelölteket továbbra is a képességek és elért 
eredmények alapján állítjuk, akkor megerősítjük elkötelezettségünket a legjobb 
munkaerő nemtől független kiválasztása mellett.
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K: Az új felettesem megfélemlítő stílusban viselkedik, és olykor nyilvánosan 
megaláz engem a munkatársaim előtt. Lehet, hogy neki egyszerűen 
ilyen a stílusa, de ez kihat az én munkamorálomra. Tehetek valamit az 
ügy érdekében?

V: Ha úgy érzi, hogy nem professzionális módon bánnak Önnel, akkor mondja el 
a menedzserének, hogy a viselkedése hogyan befolyásolja az Ön 
munkamorálját. Ha ezt nem szívesen teszi meg, akkor forduljon egy másik 
menedzserhez vagy a HR osztályhoz.

K: Okom van feltételezni, hogy az egyik legfontosabb beszállítónk 
veszélyes munkakörnyezetben foglalkoztatja az alkalmazottait, ezzel 
veszélyeztetve a testi épségüket vagy egészségüket. Ez az én 
felelősségem is? 

V: A helyes üzletvitelre épülő hírnevünket alááshatja valamely üzleti partnerünk 
helytelen üzleti magatartása.  Jelezze aggályát a menedzserének, így az Eaton 
eldöntheti, hogy az adott esetre miként kíván reagálni.
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Példák

Helytelen 
Az alkalmazottak kinevetik a 
munkatársukat szexuális 
beállítottsága miatt.

Egy női alkalmazott kevesebb 
fizetést kap férfi kollegájánál 
pusztán azért, mert nő.

Helyes
Egy nő jelentkezik a gépszerszám 
technikusi állásra, amelyet 
korábban kizárólag férfiak töltöttek 
be. A hölgynek a munkakör 
betöltésére való alkalmasságát 
kizárólag a végzettsége alapján 
határozzák meg.

Egy beszállítóról kiderül, hogy 
gyermekmunkát alkalmaz az 
Eaton alkatrészek előállításához. 
Az Eaton lecseréli a beszállítót 
egy másikra, még akkor is, ha 
ezzel emelkednek a költségei. 



Minőség kézbesítése

Elhivatottak vagyunk a minőségi termékek előállítása 
és minőségi szolgáltatások nyújtása iránt.

4
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Kiválóság

A minőség az ügyfelek iránti elkötelezettségünk alapköve, és alapvetően 
meghatározza a versenyképességünket. A minőség iránti elkötelezettségünk a 
következőket jelenti:

• A minőséget előtérbe helyezzük mindennapi munkánk során, és 
törekszünk a folyamatos fejlődésre.

• Termékeinket úgy tervezzük és gyártjuk (illetve olyan forrásokból 
szerezzük be), hogy teljesítsük vagy túlszárnyaljuk az ügyfelekkel 
szemben vállalt kötelezettségeinket.

• Szolgáltatásaink nyújtásakor az innováción és az ügyfeleik igényein van 
az elsődleges hangsúly.

• Biztosítjuk, hogy az összes kötelező vizsgálat elvégzésre kerüljön, és 
gondoskodunk a kapcsolódó dokumentumok, teljességéről, 
pontosságáról és valódiságáról.

• Termékeink tervezése során figyelembe vesszük a hatályos jogszabályok 
és rendeletek előírásait, valamint rendszeres tesztekkel biztosítjuk a 
folyamatos megfelelőséget.

• Elhivatottak vagyunk a hibamentes termelést kitűző végső cél iránt.  
• Egyéni felelősséget vállalunk a munkánkra vonatkozó minőségügyi 

politikák, gyakorlatok és eljárások betartásáért.

 Kérdések

K. Egy beszállító visszahív bizonyos alkatrészeket egy korábbi 
szállítmányból, mert azok nem felelnek meg az előírásoknak. Az említett 
alkatrészeket tartalmazó termékeket már kiszállítottuk az ügyfeleknek, 
azonban a felettesem szerint nem a mi dolgunk az ügyfelek értesítése, 
hanem a beszállítóé. Nekem ez nem tűnik helyesnek, de nem tudom, 
hogyan reagáljak. Mit tegyek?

V. Ha aggálya van egy termék biztonságával vagy minőségével kapcsolatban, 
akkor ne tartsa magában.  Miközben mindannyian egyénileg is felelősek 
vagyunk a munkánkért, az integritás iránti közös elkötelezettség értelmében 
fel kell szólalnunk, ha aggályunk van, vagy ha általunk helytelennek tartott 
dolgot kérnek tőlünk.

K. Hogyan vállalhatnék felelősséget a minőségért, miközben óriási nyomás 
nehezedik ránk a termékek időben történő leszállítása miatt?

V. A jó minőség által megszerzett hírnevünk rendkívül fontos. Habár 
mindannyiunknak kötelessége megtenni minden tőle telhetőt a határidők 
betartása érdekében, soha nem várjuk el, hogy a minőséget veszélyeztető 
kockázatokat vállaljanak vagy kiskapukat keressenek. Ha ilyen jellegű nyomást 
érez, akkor beszéljen a felettesével vagy a helyi minőségügyi vezetővel. Ha 
ezt nem szívesen teszi meg, akkor forduljon az Etikai és ellenőrzési hivatalhoz.
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Példák

Helytelen 
Egy beszerzési projekten dolgozó 
termékmenedzser észreveszi, 
hogy egy javasolt beszállító 
kötelező minőségügyi rendszer-
értékelésének a pontszáma az 
elfogadott érték alatt van. A 
határidő sürgető közelsége miatt 
az elégtelen pontszám felett 
szemet hunyva felveszi a 
beszállított a jóváhagyott 
beszállítók listájára.  

Egy gyártási soron lévő dolgozó 
észreveszi, hogy az ügyfél által 
előírt egyik hibatűrő eszköz nem 
működik. Értesíti a felettesét, aki 
azt válaszolja, hogy a berendezés 
valójában nem annyira fontos. Az 
alkalmazott a választ elfogadja, és 
a munkahelyére visszatérve 
folytatja a gyártást.

Helyes
Egy alkalmazottat megkérnek 
arra, hogy a globális beszerzési 
eljárás bizonyos lépéseit kihagyva 
gyorsítsa meg egy új szállító 
listára történő felvételét. Mielőtt 
bármit tenne, az alkalmazott a 
későbbi megtorlástól nem félve 
megkérdezi a helyi minőségügyi 
és logisztikai menedzsertől, hogy 
a kérelem teljesíthető-e.

Egy műszakvezető észreveszi, 
hogy kezd kifogyni egy adott 
csavarból a készlete. A 
szomszédos gyártósoron 
ugyanolyan átmérőjű, azonban 
egy kicsit rövidebb csavarokat 
használnak. Tudván azt, hogy a 
termék mennyire fontos az ügyfél 
számára, a műszakvezető megkéri 
a gyártósorért felelős termék- és 
minőségügyi mérnököket, hogy 
értékeljék a rövidebb csavar 
használatát, határozzák meg a 
releváns hitelesítő tesztek körét, 
és hajtsák végre a gyártási 
dokumentációk módosítását az 
alternatív csavar gyártásban 
történő éles felhasználása előtt.
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Az etikai verseny

Versenyelőnyünket a legkiválóbb teljesítménnyel 
érjük el. Nem folytatunk etikátlan vagy illegális 
kereskedelmi gyakorlatot.

5
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A marketing, eladás, vásárlás és beszerzés területén dolgozó alkalmazottaknak 
különös figyelmet kell fordítaniuk a trösztellenes, illetve egyéb kereskedelmi 
törvényekre és jogszabályokra. Ez azokra is vonatkozik, akik részt vesznek a 
kereskedelmi szervezetekben, teljesítményértékelő, és más ipari standard-
meghatározó csoportokban.

Etikus bánásmód a versenytársakkal
Az alkalmazottaknak kerülniük kell az alábbiakat:

• Versenytársakkal való egyeztetés az alábbi témákban: árak, költségek, 
gyártás, kapacitás, termékek és szolgáltatások, licitálási gyakorlatok, 
értékesítési területek, elosztó csatornák, beszállítók, ügyfelek és egyéb 
nem nyilvános üzleti ügyek.

• Olyan taktikák használata, amelyek kizárják a versenyt olyan piacokon, 
ahol a cég a vezető. Ide tartozik a határköltség alatti értékesítés, valamint 
egyéb rabló/„ragadozó” gyakorlatok, amelyek célja a versenyhelyzet 
megszüntetése.

• Versenytársak üzleti titkainak illetéktelen megszerzésére irányuló 
cselekedet (saját kezűleg vagy mások felbérlésével), beleértve a lopást, 
eltulajdonítást, sokszorosítást, vagy csalás általi információszerzést.

• Versenytársak üzleti titkainak tudatos felhasználása; valamint
• Negatív értékesítés, a versenytársak becsmérlése, és megalapozatlan 

rágalmak terjesztése.

Az Eaton jogi osztályával történt egyeztetés, valamint az illetékes felsővezetőségi 
szintről érkező előzetes engedély nélkül az alkalmazottaknak tilos:

• A versenytársakkal tárgyalni: potenciális összevonásról, 
tulajdonszerzésről, közös vállalkozások alapításáról vagy vételéről, 
marketingről vagy fejlesztési megállapodásokról;

• Teljesítményvizsgálatot (benchmarking) készíteni a versenytársakról;
• Versenytársakkal együtt részt venni ipari standard-meghatározó vagy 

egyéb kereskedelmi szervezeti tevékenységekben; valamint
• Információcserét kezdeményezni a versenytársakkal.

Az ügyfelekkel való etikus bánásmód
Az alkalmazottaknak az Eaton jogi osztályának előzetes jóváhagyása nélkül tilos:

• Bármely ügyfelet arra kérni, hogy egy Eaton terméket vagy szolgáltatást 
egy meghatározott áron vagy afelett értékesítsen vagy lízingeljen;

• Egy Eaton termék vagy szolgáltatás eladását vagy lízingelését egy másik 
Eaton termék vagy szolgáltatás megvásárlásához vagy lízingeléséhez 
kötni;

• Kizárólagos megállapodást kötni egy ügyféllel;
• Területileg korlátozni az ügyfeleket az Eaton termékek vagy 

szolgáltatások értékesítését vagy lízingelését illetően;
• Korlátozni az ügyfeleket a termék vagy szolgáltatás értékesítésével vagy 

lízingelésével megcélzott vevőkörben; illetve
• Egymással versenyző ügyfelek között különbséget tenni azonos termék 

árát vagy arra vonatkozó engedményt illetően.
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 Kérdések

K. Beadhatom a jelentkezésem egy konkurens cég által hirdetett pozíció 
betöltésére, hogy ezzel információkat szerezzek az új termékeikről?

V. Nem. A hamis szándékkal történő titkos információszerzés különböző 
termékekről vagy eljárásokról helytelen, adott esetben törvénybe ütköző 
cselekedet. A versenytársak termékeiről nyilvánosan közzétett adatok és 
információk törvényben megengedett módon történő begyűjtése megfelelő 
cselekedet. Az ilyen típusú üzleti intelligenciák begyűjtésének módjára 
vonatkozó kérdéseit tegye fel közvetlenül a jogi osztálynak. 

K. Egy új potenciális ügyfél alkalmazottja felajánlotta, hogy nagytételű 
megrendelést ad le az Eatonnak, ha kiszállítok egy generátort az 
otthonába. Nem szeretném elszalasztani a kínálkozó megrendelést és 
üzleti lehetőséget.  Mit tegyek?

V. Ne szállítsa ki az illetőnek a generátort. A cselekedet kimeríti a vesztegetés 
egy formáját, ez a legtöbb országban illegális tevékenység, illetve ellentmond 
az Eaton korrupcióellenes politikájának. Emlékeztesse az alkalmazottat az 
Eatonnal történő üzleti megállapodás előnyeire, és gondolkodjon el rajta, hogy 
az ügyfél csapatában vannak-e az ajánlatunkat jobban értékelő személyek.

K. Az egyik munkatársam időnként hamis információkat közöl az 
ügyfelekkel a versenytársak termékeiről. Azt állítja, hogy az ügyfelek 
tudják, hogy néha túlozni szokott az üzlet megkötése érdekében, de 
nekem ez a dolog nem tetszik. Mit tegyek?

V. Először is emlékeztesse munkatársát, hogy a hosszútávú és tartós 
kapcsolatépítés egyik alappillére a kölcsönös tisztelet és bizalom. 
Ügyfeleinket azért tudjuk megszerezni, mert kiváló teljesítményt nyújtunk, és 
őszinte információkat közlünk a termékekről. Ha nem szívesen beszél erről a 
munkatársával, akkor forduljon a feletteséhez vagy a HR osztályhoz.

K. Néhány jó barátom a konkurens cégeknél dolgozik. Helytelen az, ha 
néha összeülünk és megvitatjuk a piaci eseményeket?

V. Kerülje az olyan beszélgetéseket vagy tevékenységeket a barátaival, amelyek 
helytelennek minősülhetnek, vagy vádalapot szolgáltathatnak versenyellenes 
tevékenység végzésére. A versenytársakkal folytatott üzleti beszélgetések a 
versenyhelyzet meghiúsítására irányuló megállapodásnak minősülhetnek.

K. Az egyik szomszédom most vesztette el az állását egy konkurens 
cégnél. Most, hogy már nem dolgozik a konkurens cégnek, feltehetek-e 
neki kérdéseket a termékeikkel kapcsolatban?

V. Mielőtt felteszi a kérdéseket, tudassa a szomszédjával, hogy olyan 
információkra kíváncsi, amelyek nem bizalmasak, és nem esnek a korábbi 
munkáltatójával esetlegesen kötött titoktartási megállapodás hatálya alá.
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A beszállítókkal való etikus bánásmód
Az alkalmazottaknak az Eaton jogi osztályának előzetes jóváhagyása nélkül tilos:

• Egy termék vagy szolgáltatás megvásárlását egy másik termék vagy 
szolgáltatás kölcsönös eladásától függővé tenni;

• Kizárólagos megállapodást kötni bármely beszállítóval; illetve
• Bármilyen típusú vásárlói csoportot vagy közösséget létrehozni.



Példák

Helytelen 
Egy menedzser megállapodást 
köt két versenytárssal az 
ügyfeleknek kiajánlott árak 
egységes emeléséről.  

Egy új Eaton alkalmazott a régi 
jelszavával bizalmas adatokat tölt 
le a korábbi munkáltatója 
honlapjáról.

Helyes
Egy marketing menedzser 
ellátogat egy kereskedelmi 
találkozóra, ahol a beszélgetés 
témája a piaci árak szabályozására 
terelődik. Bejelenti, hogy a 
megbeszélés jogszabályba 
ütközik, és elhagyja a helyiséget.

A korábban egy versenytársnál 
dolgozó, és most az Eatonnál 
állásinterjún részt vevő mérnök 
elmondja, hogy miként 
hasznosíthatná korábban 
megszerzett tudását egy új 
termék kifejlesztésében. A 
mérnök felettese erre megkéri, 
hogy ne adja át a versenytársak 
információit.
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A különbözőség és a 
becsületes alkalmazás 
gyakorlatának a 
tisztelete

Tiszteljük a kulturálisan különböző munkaerőt olyan 
üzletviteli gyakorlattal, amely minden munkavállalónak 
egyenlő esélyt, és tisztességes, teljesítmény alapú 
bánásmódot biztosít. Nem tűrjük a munkahelyi 
zaklatást és a hátrányos megkülönböztetést.

6
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Az Eaton vállalati értékein keresztül fejezzük ki az embereken keresztül elérhető 
kiválóságba fektetett hitünket.

Olyan elfogadó  munkakörnyezetet szorgalmazunk, amely az egyén 
különbözőségének értékelésével megnyitja előttünk az innovatív ötletekhez és 
jobb döntésekhez vezető személyes perspektívákat.

Hiszünk abban, hogy minden alkalmazottnak tisztelettel és méltósággal kell 
bánnia egymással, és mindenkivel, akivel munkája során üzleti kapcsolatban áll.

Elkötelezettek vagyunk a képzett személyek számára egyenjogú foglalkoztatási 
lehetőségeket biztosító gyakorlatok mellett.

Olyan környezetet próbálunk biztosítani, amelyben a kulturális háttértől, nemtől, 
fajtól, bőrszíntől, vallástól, etnikumtól, kortól, nemzetiségi hovatartozástól, 
szexuális beállítottságtól, nemi identitástól, fogyatékosságtól, beosztástól vagy 
pozíciótól függetlenül mindannyian a tőlünk telhető legjobb teljesítményt tudjuk 
nyújtani, és minden nap javítani tudunk saját teljesítményünkön.

Elfogadás
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 Kérdések

K. Úgy tűnik, hogy a felettesem külön bánásmódban részesíti a vele egy 
vallási nézeteket osztó munkatársaimat. Mit tegyek?

V. Legjobb lenne, ha a problémát a felettesével beszélné meg; ha azonban ezt 
nem szívesen teszi meg, akkor forduljon bizalommal a helyi HR 
menedzserhez.

K. Az a hír járja, hogy az osztályunkon dolgozó egyik könyvelőt azért 
léptették elő, mert segített a menedzserünknek eltusolni egy nagy hibát. 
Ez tisztességes?

V. Nem tisztességes, de ugyanakkor lehet, hogy a híresztelés alaptalan. Ha oka 
van azt feltételezni, hogy a menedzsere helytelenül járt el, akkor vegye fel a 
kapcsolatot a helyi HR osztállyal vagy egy másik helyi menedzserrel. A 
jelentése miatt nem kerülhet hátrányos helyztbe.

K. Egy barátom hasonló beosztásban dolgozik egy másik multinacionális 
vállalatnál, és azt állítja, hogy irreálisan alacsony a fizetésem. Honnan 
tudhatom meg, hogy ez igaz-e?

V. Elképzelhető, hogy a barátja nem veszi figyelembe az Ön teljes kompenzációs 
csomagját. Ha kérdése van a fizetésével és juttatásaival kapcsolatban, akkor 
beszéljen a menedzserével.

K. A menedzserem elvárja a csoportomtól, hogy teljesítsük a havi kvótákat 
és a minőségügyi célokat. Ez nem zaklatás?

V. Nem. A menedzsere – megfelelő, professzionális, tisztességes és 
következetes bánásmódot alkalmazva – kötelezővé teheti a teljesítménybeli 
célkitűzések teljesítését, ez nem minősül zaklatásnak.
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Példák

Helytelen 
Egy nő jelentkezését nem 
fogadják el egy pozíció 
betöltésére, mert eljegyezték, és 
a vallása megtiltja a házasság 
utáni munkavégzést. 

Egy üzem felbérelt egy kisebb 
őrző-védő céget a telephely 
őrzésével. Az üzemigazgató úgy 
véli, hogy néhány dolgozó 
jogosulatlanul dolgozik az 
országban, de nem jelenti ezt a 
hatóságoknak. 

Két szomszédos országból 
származó alkalmazottak között 
ellenséges viszony alakult ki. A 
HR menedzser az egyik országból 
tudatosan nem keres munkaerőt, 
hogy elkerülje az esetleges 
munkahelyi zavargásokat. A helyi 
törvények nem tiltják a nemzeti 
hovatartozás alapján történő 
munkaerő-felvételi döntéseket.

Egy felettes meghallja, amint 
néhány alkalmazott etnikai 
megkülönböztetésre utaló 
kifejezéseket használ a 
munkatársaikra, de azokat 
figyelmen kívül hagyja.

Helyes
Nyilvánvaló testi fogyatékossággal 
rendelkező személy jelentkezik 
egy állásra, és alkalmazását a 
végzettsége és képességei 
alapján bírálják el.  

Egy női felettest kineveznek az 
üzemigazgatói pozícióba a 
teljesítménye alapján, miközben 
számos férfi nem tetszését 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
női főnöktől kapjon parancsokat.

Két alkalmazott felkeresi a HR 
osztályt, és jelentést tesz egy 
munkatársuk ellen, aki 
megfenyegetett egy másik 
munkatársat. A HR osztály 
tájékoztatja a fenyegetést 
elkövető alkalmazottat, hogy az 
erőszakos, fenyegető viselkedést 
a cég nem tűri el, ezért fegyelmi 
eljárást indít ellene. 

Egy menedzser jelenti a HR 
osztály felé, hogy randevúzik egy 
Eaton alkalmazottal. Közösen 
megbeszélik, hogy a kapcsolat 
tényleges vagy látszólagos 
érdekellentétet eredményez-e, és 
hogy szükséges-e átrendezni a 
feladatokat vagy áthelyezni 
valamelyik felet egy másik 
beosztásba. 
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Kerüljük az olyan kapcsolatokat és tevékenységeket, 
amelyek veszélybe sodorhatják ítélőképességünket, 
illetve vélt vagy valós érdekellentéthez vezethetnek 
személyes érdekeink és az Eaton iránti lojalitásunk 
között. Az Eaton-nál betöltött pozíciónkat nem 
használjuk fel jogosulatlan előnyök szerzésére sem 
magunknak, sem másoknak. Nem folytatunk olyan 
tevékenységeket, és nem létesítünk olyan kapcsolatokat, 
amelyek az Eaton érdekeivel szemben állnak.

7Az érdek összeütközések 
elkerülése
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Kapcsolatok
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Akkor beszélünk érdekellentétről, amikor a személyes érdeke vagy viselkedése 
ténylegesen vagy látszólag veszélyezteti, hogy az Eaton legjobb érdekeit szem 
előtt tartva dolgozzon. Ilyen esetben akkor sem valószínű, hogy az emberek 
elfogadják a döntését, ha azt tisztességesen hozta meg. Nagyon fontos, hogy 
elkerülje az olyan helyzeteket, amelyek megoszthatják a hűségét. Az 
érdekellentét nem mindig nyilvánvaló, és a helyzetek esetenként változóak. Az 
alábbiakban néhány tipikus példát adunk az érdekellentétekre.

A munkaviszonyon kívül eső tevékenységek és egyéb munkák
Lehet, hogy ez nem okoz érdekellentétet, de az Ön által más vállalatoknak 
végzett munkának, vagy saját vállalkozásában végzett tevékenységének 
függetlennek kell lennie az Eaton munkaviszonyától, és nem szabad kihatással 
lennie a munkateljesítményére. Közös megállapodás értelmében a legtöbb 
felettesi vagy szakmunkás beosztás esetében az alkalmazottak a teljes 
munkaidejüket az Eaton-nak szentelik, és közben nem keresnek más munkaadót. 
Mielőtt egy másodállást vállalna, kérje ki a felettese hozzájárulását.

Beszállítónak vagy ügyfélnek végzett munka
Érdekellentétnek minősül, ha alkalmazotti, tanácsadói vagy egyéb minőségben 
munkát végez az Eaton beszállítói vagy ügyfelei számára.

Versenyzés az Eatonnal
Tilos személyesen olyan üzletben vagy tevékenységben részt venni, amely 
versenyben áll az Eaton termékeivel és szolgáltatásaival, akár alkalmazotti, 
tanácsadói vagy bármilyen más minőségben.

Más vállalatban szerzett tulajdonrész
Az alkalmazottak sem közvetlenül, sem közvetve nem szerezhetnek tulajdonrészt 
az Eaton ügyfeleinek, beszállítóinak vagy versenytársainak vállalataiban, mert ez 
tényleges vagy látszólagos érdekellentétet eredményezne az Eatonnal. Ebben az 
értelemben a pénzügyi érdekeltség fogalmát kimeríti a vállalat jegyzett tőkéjének 
vagy értékpapírjainak egy (1) százaléknál nagyobb birtoklása. Amennyiben 
bármilyen kétsége van azt illetően, hogy mi tekinthető befektetésnek, akkor 
beszéljen a felettesével.
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Belső információk felhasználása tőzsdei kereskedelmi célokból
A bizalmas információkhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak nem 
jogosultak ezeket az információk másokkal megosztani részvény-kereskedelmi 
célokból. A nem nyilvános információk pénzügyi haszonszerzésre történő 
felhasználása nem csak etikátlan, de törvénybeütköző is, amelyért Ön vagy 
mások polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonhatók, és pénzbírsággal vagy 
szabadságvesztéssel büntethetők.

Család és barátok
Érdekellentétet eredményezhet, ha Ön, a hitvese, rokona vagy közeli személyes 
barátja az Eaton meglévő vagy leendő beszállítóinak vagy ügyfeleinek dolgozik, 
vagy azokban pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik. Szintén érdekellentétnek 
minősül, ha Ön rokonának vagy közeli hozzátartozójának munkát ad az Eatonnál 
– bármilyen beosztásban. Az érdekellentét kialakulásának még a látszatát is 
kerülni kell. Amennyiben van olyan rokona vagy közeli személyes barátja, aki az 
Eaton meglévő vagy leendő beszállítóinak, ügyfeleinek vagy versenytársainak 
dolgozik, akkor ezt jelezze a felettesének, hogy együtt megvitathassák és 
elkerülhessék a potenciális problémákat.

Testületi tagság
Az Eaton elnökének vagy vezérigazgatójának 
kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
egyetlen alkalmazott sem tölthet be pozíciót más 
profitorientált vállalat igazgatói vagy ehhez hasonló 
testületében, kivéve az Eaton leányvállalatait és 
kapcsolt vállalkozásait. Az Eaton leányvállalatinak 
testületébe történő kinevezéseket az előírt 
csatornákon keresztül kezeljük. Azoknak az 
alkalmazottaknak nincs szükségük az elnök 
beleegyezésére, akik non-profit cégek vagy közösségi 
szervezetek testületében szolgálnak. A non-profit 
testületekben vagy közösségi szervezetekben 
végzett szolgálataikért felelősséggel szembeni 
védelmet igénylő alkalmazottaknak az alelnökhöz és 
az általános jogtanácsoshoz kell fordulniuk.

Ajándékozás Eaton ügyfelekkel és 
beszállítókkal
Helytelen vagy túlzott mértékű ajándékok vagy 
szívességek felkínálása vagy elfogadása az Eaton 
ügyfeleitől vagy beszállítóitól érdekellentéthez 
vezethet. Az útmutatások és jelentési kötelezettségek 
megismerése érdekében tekintse meg az Eaton 
ajándékozási és szívességtételi politikáját.
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NE feledje: 
A tényleges 
érdekellentétnek nem 
feltétlenül kell 
bekövetkeznie ahhoz, 
hogy probléma 
jelentkezzen. Az 
érdekellentétnek még 
a látszatát is kerülni 
kell. Amennyiben nem 
biztos abban, hogy mit 
tehet, és mit nem 
tehet akkor, kérjen 
segítséget.: A 
tényleges 
érdekellentétnek nem 
feltétlenül kell 
bekövetkeznie ahhoz, 
hogy probléma 
jelentkezzen. Az 
érdekellentétnek még 
a látszatát is kerülni 
kell. Amennyiben nem 
biztos abban, hogy mit 
tehet, és mit nem 
tehet akkor, kérjen 
segítséget.

▲!



 Kérdések

K. Kaptam egy kiváló állást az Eaton-tól, és a családom elvárja, hogy nekik 
is segítsek bekerülni a vállalathoz. Számítanak rám, és cserbenhagynám 
őket, ha azt mondanám, hogy ők nem pályázhatnak az Eatonhoz. Mit 
tegyek?

V. Az Eaton sikerét az határozza meg, hogy képes-e a legjobb munkaerőt 
alkalmazni. Magyarázza el a családtagjainak, hogy ők is jelentkezhetnek Eaton 
állásokra, azonban Ön semmilyen módon nem befolyásolhatja a felvételi 
eljárást, nem kedvezhet nekik, illetve nem lehet közvetlen felettesük 
semmilyen minőségben. Ugyanolyan esélyekkel indulnak egy állás 
betöltéséért, mint bárki más.

K. Feleségül vettem egy nőt, akinek a családja jelentős részesedéssel bír 
egy versenytársunk vállalatában. Ez azt jelenti, hogy ki kell lépnem az 
Eatontól?

V. Nem kell kilépnie.  Beszélje meg az ügyet a felettesével, hogy az esetleges 
problémák elkerülhetők legyenek.

K. Az egyik beszállító elnökével egy nagytételű megrendelésről tárgyalunk, 
amikor megemlíti, hogy a cégénél jól fizető állást, autót és jelentős 
fizetésemelést kaphatok, ha segítek neki megkötni az üzletet az 
Eatonnal. Udvariasan visszautasítom az ajánlatot, és elmagyarázom 
neki, hogy a beszállítóinkat a teljesítmény és arra való érdemességük 
alapján választjuk ki, ezért az ajánlatának az elfogadása helytelen 
magatartás lenne. Valakinek elmondjam, hogy mi történt?

V. Igen, azonnal jelentse az esetet a felettesének. Egyrészt, ezzel elkerülheti a 
látszatot, hogy megpróbálták megvesztegetni, másrészt az Eaton újraértékeli 
az üzleti kapcsolat létesítésének lehetőségét az adott beszállítóval.
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Példák

Helytelen 
Egy menedzser a felesége 
étterméből rendeli az ételt egy 
céges vacsorára, de közben 
senkinek nem hívja fel a figyelmét 
az esetleges érdekellentétre. 

Egy felettes felveszi a vejét az 
Eatonhoz saját közvetlen 
beosztottjaként.

Egy alkalmazott az Eatonnal 
versenyző vállalatot alapít.  

Egy alkalmazott részt vesz egy 
bizalmas találkozón, ahol kiderül, 
hogy az Eaton egy másik cég 
felvásárlását tervezi, majd az 
alkalmazott részvényeket vásárol 
a felvásárolni kívánt cégben.

Helyes
Egy logisztikai menedzser 
felesége állást kap az egyik 
beszállítónknál. A menedzser jelzi 
a lehetséges érdekellentétet, így 
a megfelelő intézkedéseket 
foganatosítani lehet.  

Egy adminisztratív munkatárs 
betekintést nyer az Eaton 
negyedéves jelentésének 
vázlatába. Az asszisztens senki 
előtt nem fedi fel a jelentés 
tartalmát.

Egy felettes kivonja magát az 
unokaöccse felvételi eljárásából, 
és gondoskodik róla, hogy 
amennyiben az unokaöccsét 
szerződteti a cég, akkor a 
családtag ne kerüljön a 
részlegébe.

Miután egy alkalmazottat 
kineveztek csoportvezetővé, jelzi 
a felettesének, hogy randevúzik 
egy munkatársával, így 
megbeszélhetők és elkerülhetők a 
potenciális problémák.
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Vagyontárgyak 
és információk 
védelme

Az Eaton eszközeit, információt és üzleti lehetőségeit 
kizárólag az Eaton üzleti céljai érdekében használjuk; 
azokat illetéktelenül, engedély nélkül nem szabad 
használni. Az előírásoknak megfelelően, bizalmasan 
kezeljük az Eaton vagy mások által tudomásunkra 
hozott információkat és munkavállalói adatokat.

8
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Példák

Helytelen 
Egy gépkezelő összegyűjti a 
hulladékot, és hazaviszi otthoni 
felhasználás céljából. 

Egy alkalmazott kölcsönadja a 
céges autóját a szomszédnak.  

Egy alkalmazott a vállalat 
hegesztő szerszámaival segít a 
menedzserének megjavítani a 
fűnyíróját.

Helyes
Egy alkalmazott emlékezteti az új 
munkatársát a munkavédelmi 
szabályokra, és megmutatja neki, 
hogyan tárolja biztonságosan a 
szerszámait. 

Miután a felettes meghallja, hogy 
egy alkalmazott testi sértéssel 
megfenyegeti a kollegáját, jelenti 
az esetet a helyi biztonsági 
szolgálatnak és a HR osztálynak. 

Egy alkalmazott olyan 
híreszteléseket hall, miszerint 
bizonyos kollegái begyűjtik, majd 
eladják a munkahelyi 
hulladékokat. A problémát jelzi a 
felettesének.

Fizikai vagyontárgyak
YÖn köteles megóvni az Eaton tulajdonát annak elvesztése, eltulajdonítása vagy 
illetéktelen/helytelen felhasználása ellen. Az Eaton eszközei között fizikai 
vagyontárgyak is találhatók, úgymint létesítmények, berendezések, kézi 
szerszámok, irodai kellékek és számítógépek.

Eaton fizikai vagyontárgyak megóvásának módjai:
• a munkavégzés során rendeltetésszerűen használja őket, a munka 

végeztével pedig gondoskodik a biztonságukról; így például a kézi 
szerszámokat biztonságos helyen tárolja;

• az elektronikus beléptető kártyákat csak jogosultan használja;
• értesítse a helyi biztonsági szolgálatot az elveszett vagy ellopott 

vagyontárgyakról; valamint
• értesítse a vállalati biztonsági csoportot az Eaton, annak alkalmazottai vagy 

vagyontárgyai elleni tervezett vagy végrehajtott bűncselekményről és 
fenyegetésről.

Bizalom
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Számítógépek és egyéb információs rendszerek 
Az Eaton támogatja az elektronikus eszközökön keresztüli információ-megosztást 
a hatékonyabb kommunikáció és az ötletcsere érdekében. Példa az elektronikus 
kommunikációra: elektronikus levél (internet és belső), telefon, mobiltelefon, 
hangposta, elektronikus hirdetőfal, blogok, azonnali üzenetváltás (chat), 
videokonferencia, fax és közzététel közösségi médiamegosztó weboldalakon.    

Az Eaton elektronikus kommunikációi az üzleti tevékenységeket szolgálják. Az 
alkalmi személyes használat megengedett, feltéve, hogy ez nem akadályozza az 
alkalmazott vagy más személyek munkateljesítményét, nincs rossz kihatással az 
Eaton elektronikus kommunikációs rendszereire, illetve egyéb módon nem sérti 
az Eaton elektronikus kommunikációs, digitális szerzői jogvédelmi vagy közösségi 
média politikáit. 

Az alkalmazottaknak tilos külsős személyekkel megosztaniuk a felhasználói 
azonosító-adataikat, illetve másoknak illetéktelen hozzáférést biztosítani az Eaton 
számítógépeihez, hálózataihoz, adataihoz és rendszereihez. 

Az alábbiakban néhány példát adunk az Eaton elektronikus kommunikációs, 
digitális szerzői jogvédelmi és közösségi média politikáinak megszegésére:

• Zaklató, sértő, obszcén és fenyegető kommunikáció;
• Az Eaton üzleti tevékenységéhez nem kapcsolódó termékek vagy 

szolgáltatások reklámozása;
• Bármilyen fajta kéretlen megkeresés;
• Körüzenetek létrehozása vagy továbbítása;
• Hamisítás;
• Elektronikus kommunikáció illegális célból történő használata;
• Bizalmas vállalati információk (pl. új termékötletek és árlisták) elérhetővé 

tétele illetéktelen személyeknek;  
• Bizalmas vállalati információk (pl. pénzügyi és beszerzési közlemények) 

megosztása vagy tárolása illetéktelen eszközökön vagy weboldalakon;  
• Pornográf tartalom letöltése vagy tárolása az Eaton eszközein;
• Licensz nélküli vagy jóvá nem hagyott szoftverek vagy digitális 

médiatartalmak (audio- vagy videofájlok) telepítése az Eaton eszközeire;
• Kommunikáció és tartalommegosztás fájlcserélő megoldásokon 

keresztül;
• Illetéktelen hardvereszköz csatlakoztatása az Eaton hálózati vagy e-mail 

rendszereihez.

A közösségi weboldalak és egyéb kommunikációs eszközök terjedésével 
javasoljuk az alkalmazottaknak, hogy rendszeresen olvassák el az Eaton 
elektronikus kommunikációs és közösségi média politikát a helyes magatartásról 
szóló útmutatásokként.
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Példák

Helytelen 
Egy alkalmazott az IT osztállyal 
történt előzetes egyeztetés 
nélkül letölti az Eaton 
számítógépére a Microsoft 
Office csomagnak egy jóvá nem 
hagyott verzióját.

Egy alkalmazott közzéteszi 
valamely közösségi weboldalon 
az Eaton beszerzési terveit.  

Egy alkalmazott továbbítja a 
privát e-mail címére a kollegái 
nevét és fizetési adatait 
tartalmazó e-mail üzenetet.

Helyes
Miután egy alkalmazott 
körüzenetet kap a kollegáitól, 
emlékezteti őket az Eaton 
elektronikus kommunikációs 
politikájára.

Egy alkalmazott korábban 
bizalmas Eaton pénzügyi 
adatokat másolt a hordozható 
számítógépére azzal a céllal, 
hogy otthonról is tudjon dolgozni. 
Amikor rájön, hogy ez nem 
engedélyezett, akkor felhagy 
ezzel a tevékenységgel.

 Kérdések

K. Megoszthatok az Eaton számítógépemen tárolt fájlokat fájlcserélő 
programokon keresztül?

V. Nem. A fájlcserélő programokon keresztüli megosztás fokozottan veszélyes, 
mert a számítógépet adatvédelmi és felügyeleti szempontból is veszélynek 
teszi ki. A számítógép feletti irányítás elvesztése a számítógépét és az Eaton 
teljes hálózatát potenciális adatrablás, szolgáltatási zavar, illetve az Ön és a 
vállalat esetleges felelősségre vonását eredményező egyéb törvényellenes 
tevékenység veszélyének teszi ki.

K. USB háttértárra lementettem egy ügyfél prezentációt egy üzleti út során, 
majd elhagytam az USB háttértárt. Mit tegyek?

V. Beszélje meg a történteket a felettesével, így eldönthetik, hogy az ügyfelet 
értesíteniük kell-e az információ elvesztéséről.

K. Nyaralás során kölcsönadhatom a hitvesemnek a saját Eaton 
számítógépemet, hogy megnézze a saját leveleit?

V. Más személyek részére átadni az Eaton számítógépét (akkor is, ha csak az 
e-mailekről van szó) azt jelenti, hogy a számítógépen tárolt összes fájlt és 
e-mailt megtekinthetik, ami nem igazán jó ötlet. Mérje fel józan ésszel a 
helyzetet és a vele járó kockázatot a döntés meghozatalakor.

K. Miután elmeséltem egy külső chat szobában, hogy az Eaton 
vészgenerátor mennyire hasznos volt egy nemrégiben történt 
áramszünet során, egy újságíró megkeresett, hogy leközölné a 
történetemet. Ez így rendben van?

V. Tudassa az újságíróval, hogy Ön Eaton alkalmazott, és a személyes véleményét 
fejezi ki az Eaton generátorral kapcsolatban. Ne feledje, hogy napjainkra az 
elektronikus kommunikáció soha nem látott szintre jutott, így az internetes 
üzenő falakon közzétett információk és az Eaton chat szobán kívüli kijelentések 
majdnem egyenértékűek azzal, mintha a médiának nyilatkozna. Ha akár negatív, 
akár pozitív véleményt közöl az Eaton termékekről vagy szolgáltatásokról a 
közösségi oldalakon, akkor mindenképpen Eaton alkalmazottként azonosítsa 
magát, és szegezze le, hogy a véleménye saját. További útmutatások végett 
olvassa el az Eaton közösségi média illetve külső kommunikációs politikáit.
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Példák

Helytelen 
Egy felettes pusztán 
kíváncsiságból átkutatja 
beosztottja íróasztalát.

Két menedzser megvitatja egy 
alkalmazott egészségügyi 
problémáit az ebédlőben.

Helyes
Egy alkalmazott észreveszi, hogy 
a fénymásoló gépben maradt egy 
teljesítmény-értékelés 
fénymásolata, és azt elolvasás 
nélkül visszajuttatja a 
tulajdonosának.

Egy új menedzser a HR 
osztályhoz fordul, hogy 
megvitassák a személyes adatok 
megfelelő kezelésének módját.

Személyes és munkavállalói adatok védelme
Az Eaton feladatának érzi, hogy tiszteletben tartsa alkalmazottai személyes 
adatait. A vállalat üzletpolitikájának értelmében a személyes információkat és 
adatokat – azok átadásakor, tárolásakor és felhasználásakor – védeni kell az 
illetéktelen vagy nem rendeltetésszerű közzétételtől, illetve kizárólag törvényes 
üzleti célokból, a törvényi előírásoknak megfelelően lehet felhasználni. Az Eaton 
mindenkor hatályos biztonsági intézkedései és hozzáférés-szabályozó eljárásai 
biztosítják, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok a személyek juthassanak 
hozzá, akiknek ezekhez az adatokhoz a saját munkakörük ellátásához szükségük 
van, illetve azok a személyek férjenek hozzá, akiknek ezeket az adatokat 
ismerniük kell. Az Eaton elfogadja, hogy számos országban, amelyben üzleti 
tevékenységet folytat, saját adatvédelmi törvények szabályozzák a személyes 
adatok kezelését, és elkötelezett ezen törvények előírásainak betartása mellett.

Munkavállalók adatainak védelme
Az alkalmazottaknak alapvető joguk van a magánéletük védelméhez a fizikai 
munkahelyükön, ideértve az öltöző szekrényeket, íróasztalokat, irodákat, 
iratszekrényeket és szerszámos ládákat, illetve a vállalat tulajdonában álló 
elektronikus eszközökön (pl. telefon vagy számítógép) tárolt személyes adataik 
védelmét.  Mindazonáltal az Eaton kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a vállalat 
helyiségeibe és épületeibe történő belépéskor átvizsgálja az alkalmazottak 
személyes tárgyait, valamint a belső politikáknak, szabályozásoknak és helyi 
törvényeknek megfelelően átvizsgálja a vállalat tulajdonát képező helyiségeket és 
épületeket.
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Védett Információ
A védett információkkal fokozottan óvatosan kell bánni. Idetartoznak az Eaton 
szellemi tulajdonai, többek között:

• Eljárások és formulák;
• Védjegyek;
• Kereskedelmi titkok és tudásismeretek (know-how); 
• Szerzői jog által védett anyagok;
• Üzlet, marketing és szolgáltatási tervek;
• Műszaki és gyártási tervek;
• Rendszerek, ideértve az Eaton üzleti rendszerét;
• Tervek és tervrajzok;
• Belső adatbázisok;
• Személyzeti feljegyzések;
• Fizetési információk; és
• Közzé nem tett pénzügyi adatok és jelentések.

Az Eaton védett információinak illetéktelen felhasználása vagy közzététele tilos 
és illegális; ez a különböző adatvédelmi törvényeket és jogszabályokat sértheti.

Tárolja és védje az érzékeny információkat, és csak akkor adja ki ezeket, ha a 
kérelmező személynek valóban szüksége van rájuk, ezzel megakadályozva azok 
illetéktelen felhasználását vagy eltávolítását.

A független felek védett információit (pl. szabadalmakat, védjegyeket, üzleti 
titkokat és szerzői jogokat) hasonló körültekintéssel kezelje, hogy elkerülje azokat 
a vádakat, miszerint az Eaton helytelenül, illetéktelenül vagy jogosulatlanul 
kezelte és használta fel ezeket az információkat.
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Példák

Helytelen 
Egy alkalmazott a zsúfolt vonaton 
részletesen beszél telefonon egy 
bizalmas új terméktervről. 

Egy otthon dolgozó Eaton mérnök 
továbbfejleszt egy Eaton 
terméket, és titokban felajánlja a 
fejlesztési ötletet az Eaton egyik 
ügyfelének.

Helyes
Egy alkalmazott az üzem 
energiatakarékos működését 
lehetővé tevő megoldással áll elő. 
Az ötletet megfontolják, majd 
életbe léptetik.

Egy felettes figyelmezteti az új 
alkalmazottat, hogy az Eatonnál 
végzett munkája során ne 
használja a korábbi munkáltatója 
bizalmas adatait.

 Kérdés

K. Az üzemben nemrégiben történt vegyi anyag-kiömlés/szivárgás nagy 
visszhangot váltott ki a környezetünkben. A szomszédom egy helyi 
újságnál dolgozik, és megkérte, hogy meséljem el, mi történt valójában. 
Mit tegyek?

V. Udvariasan mondja el a szomszédjának, hogy a vállalatnál erre a célra kijelölt 
PR képviselők dolgoznak, akik kérésre megadják a szükséges információt. 
Tájékoztassa az üzemigazgatót, hogy a kommunikációs osztállyal 
együttműködésben kidolgozhassák a megfelelő lépéseket.

53



Becsületes magatartás   9
Nem kínálunk és nem fogadunk el vesztegetési 
pénzt, jutalékot, illetve jogosulatlan ajándékokat 
vagy természetbeni kedvezményeket. Etikai 
irányelveinkkel és értékeinkkel összhangban álló 
üzleti tevékenységet folytatunk.
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Korrupcióellenes törvények 
Az Eaton elkötelezett a vesztegetést, jutalékot, vagy üzletszerzésre illetve –
megtartásra, valamint jogosulatlan előnyszerzésre irányuló egyéb 
tevékenységeket tiltó korrupcióellenes törvények betartása iránt. A legtöbb 
ország rendelkezik hatályos korrupcióellenes törvényekkel. Bizonyos esetekben 
[pl. az amerikai Külföldön történő korrupciós gyakorlatról szóló (angol rövidítéssel: 
FCPA) törvény, vagy a brit Vesztegetési törvény (Bribery Act)] esetén a törvények 
az Eaton globális üzleti tevékenységére is vonatkoznak. Mindkettő megtiltja, hogy 
az Eaton alkalmazottak, vagy az Eaton képviseletében eljáró személyek illetve 
vállalatok vesztegetési pénzt fizessenek az Eaton üzleti tevékenységével érintett 
bármely országban vagy területen. 

A korrupcióellenes törvények értelmében bűncselekménynek minősül, ha valaki 
pénzt fizet, kínál, vagy bármely vagyoni értékkel rendelkező tárgyat ad át 
kormánytisztviselőknek, politikai pártoknak vagy annak képviselőinek, 
kormánytisztviselői posztra pályázó személyeknek (és bizonyos esetekben 
magánvállalatoknak vagy magánszemélyeknek) azzal a korrupt céllal, hogy 
befolyásolja az illetőt a döntéshozatalban vagy cselekedeteiben. Ezen törvények 
megszegése az Eaton és annak alkalmazottainak polgárjogi és/vagy büntetőjogi 
felelősségre vonását vonhatja maga után, amelynek eredményeképpen jelentős 
pénzbírság vagy letöltendő szabadságvesztés róható ki.

Világszerte tiltott a vesztegetési pénz, a 
jutalék és egyéb korrupt kifizetések 
alkalmazása 
Az Eaton alkalmazottaknak minden körülmények között 
tilos közvetve vagy közvetlenül elfogadni bármilyen fajta 
vesztegetési pénzt, jutalékot, egyéb korrupt kifizetést 
vagy vagyoni értékű tárgyat bármely személytől vagy 
szervezettől, illetve személynek vagy szervezettnek a 
fentieket átadni vagy felkínálni, ideértve a 
kormányügynökségeket, kormánytisztviselőket, 
magánvállalatokat és ezek alkalmazottait. 

A vesztegetési pénzre, jutalékra és egyéb korrupt 
kifizetésekre vonatkozó tilalom világszerte érvényes – 
kivétel nélkül; tekinteten kívül hagyva a vámügyi- és 
helyi szokásokat és a versenykörülményeket. Továbbá, a 
fenti rendelkezések egyformán vonatkoznak az Eaton 
nevében vagy képviseletében eljáró értékesítő 
ügynökökre, képviselőkre, tanácsadókra, forgalmazókra 
és egyéb üzleti partnerekre, valamint a közös 
vállalatokra. Az üzleti partnerektől (ideértve az Eaton 
nevében vagy képviseletében eljáró képviselőket, 
tanácsadókat, brókereket, vállalkozókat, beszállítókat, 
közös vállalatokat, kapcsolt vállalkozásokat, illetve egyéb 
közvetítőket és ügynököket) elvárjuk, hogy az Eaton 
nevében végzett üzleti tevékenységük során betartsák a 
hatályos korrupcióellenes törvények előírásait.

További 
információkért 
tekintse meg az 
Eaton Globális 
korrupcióellenes 
politikáját.
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 Kérdések
K. Sok üzleti tranzakciót bonyolítok le egy állami tulajdonban lévő vállalattal. 

Ezen vállalat alkalmazottait kormánytisztviselőknek kell tekinteni?
V. Igen. A kormánytisztviselők körének fogalma elég tág, és beletartoznak az állami 

tulajdonban lévő vállalatok alkalmazottai is. A teljes meghatározás megtalálható 
a Korrupcióellenes politikában.

K. Azt hallottam, hogy az egyik ügynökünk érdekeltté válhat egy korrupt 
üzletben, azonban semmi konkrétumot nem tudok. Mit tegyek?

V. Figyeljen az ügynökeink helytelen magatartásáról szóló híresztelésekre és 
állításokra. Az Eaton-t felelősségre vonhatják a cselekedeteikért, még akkor is, ha 
azt nem hagytuk jóvá, vagy arról nem volt tudomásunk. Fontos meggyőződnünk a 
leendő ügynökeink tisztességes magatartásáról, mielőtt üzleti kapcsolatot 
létesítünk velük. Az ügynökökkel kötött írásbeli megállapodások lehetővé teszik 
számunkra, hogy megfigyeljük és ellenőrizzük a tevékenységeiket, számon kérjük 
a törvényi előírásokat betartását és szerződést bontsunk velük, ha korrupt üzleti 
tevékenységet folytatnak. A további teendőkről egyeztesse a jogi osztállyal.

K. Szeretnék tanácsadót szerződtetni egy olyan országban, ahol közismerten 
elterjedt a korrupció. Hogyan tudok meggyőződni arról, hogy a tanácsadó 
az Eaton nevében végzett üzleti tevékenység során betartja az általunk 
előírt etikai normákat? 

V. Az Eaton fokozott körültekintéssel jár el külsős tanácsadók szerződtetése előtt 
annak felmérése céljából, hogy a tanácsadók megfelelő képességekkel, 
tehetséggel és forrásokkal rendelkeznek-e a kötelezettségeik teljesítéséhez, 
valamint az etikai normák Eaton nevében végzett üzleti tevékenység során 
történő betartásához. Mielőtt szerződtet egy tanácsadót vagy külsős személyt 
az Eaton nevében végzett üzleti tevékenység érdekében, forduljon a jogi 
osztályhoz segítségért.

K. Mi minősül vesztegetésnek?
V. Vesztegetésnek nevezünk minden olyan pénzt vagy vagyoni értékű ellenszolgál-

tatást (pl. ajándékot), amelyet etikátlan vagy illegális célból adnak vagy kínálnak 
fel harmadik személyek részére azért, hogy befolyásolják az illető döntését vagy 
egy tranzakció lehetséges kimenetelét.

K. Mit nevezünk jutaléknak?
V. A jutalék (közismertebb nevén: csúszópénz vagy kenőpénz) a megvesztegetés egy 

formája. Minden olyan pénzt, jutalékot, díjat vagy vagyoni értékű ellenszolgáltatást 
ide sorolunk, amelyet egy szerződéssel, projekttel vagy egyéb üzletviteli tevékeny-
séggel kapcsolatos jogosulatlan előnyszerzés vagy kivételes bánásmódban 
részesítés végett adnak át vagy kínálnak fel. A jutalékra egy példa, ha egy beszállító 
felajánlja egy Eaton alkalmazott részére annak a pénznek egy részét, amit a 
beszállító az Eatontól kap a szerződésnek a beszállító részére történő odaítéléséért.

K. Egy ügyfél képviselője beleegyezik egy hosszútávú szállítási szerződés 
aláírásába, de csak azzal a feltétellel, ha minden 1000 megrendelt alkatrész 
után a vételár egy százalékának megfelelő árengedményt biztosítunk neki. 
Tudom, hogy a jutalék helytelen dolog, de vajon elfogadható az, hogy 
árengedményt adjunk valakinek?

 V. Vannak esetek, amikor jogszerűen lehet mennyiségi árengedményt adni az 
ügyfélnek a teljesített megrendelések vételárából, feltéve, hogy azt a helyi 
törvények engedélyezik, és annak elszámolása és kifizetése közvetlenül az 
ügyfél vállalata felé történik, nem pedig a vállalat képviselője felé. Ha az ügyfél 
megkéri, hogy személyesen neki fizesse vissza a vételárra vonatkoztatott 
árengedményt a megállapodás megkötéséért cserébe, akkor ez jutaléknak, és 
ezáltal jogszerűtlen magatartásnak minősül. Ha nem biztos abban, hogy egy-egy 
ilyen kérelem helyes-e, akkor forduljon a jogi osztályhoz segítségért.
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Példák
Helytelen 
Az Eaton részesedést szerez egy 
olyan országban működő 
vállalatban, ahol a korrupció 
közismerten elterjedt, anélkül, hogy 
felmérné vagy átgondolná a vállalat 
üzletviteli gyakorlatát vagy 
tisztességes hírnevét érintő 
kockázatokat.  

Egy menedzser megkér egy 
szervizkereskedőt, hogy a kiváló 
kereskedői értékelésért cserébe 
javítsa meg a házát jutányos áron.

Helyes
Az Eaton értékesítési menedzsere 
és egy nagy volumenű kormányzati 
vállalkozó közötti több hónapos, 
költséges és időigényes tárgyalást 
követően az Eaton megkap egy 
szerződést. A szerződés aláírása 
előtt a vállalkozó csoportjának egyik 
tagja kéretlenül megkeresi az érté-
kesítési menedzsert, és megkísérli 
őt megvesztegetni. A menedzser 
azonnal a feletteséhez és a jogi 
osztályhoz fordul segítségért. A 
menedzser találkozik a vesztegetés-
sel próbálkozó személlyel, és vissza-
utasítja az ajánlatát. Kihangsúlyozza, 
hogy az Eaton elkötelezett a helyes 
üzletvitel iránt, és emlékezteti az 
illetőt az Eaton minőségi szolgáltatá-
saiból, valamint technológiai és 
szolgáltatási képességeiből eredő 
előnyökre. A menedzser ismét jelzi 
szándékát a szerződés megkötésé-
re, azonban ennek feltétele, hogy 
semmilyen fizetséget nem fogad el. 
A felek a szerződést így megkötik. 

Egy beszállító készpénzt ajánl fel 
egy Eaton logisztikai menedzser-
nek, hogy cserébe felgyorsítsa a 
beszállító jóváhagyási folyamatát. A 
logisztikai menedzser udvariasan 
visszautasítja az ajánlatot, és 
azonnal jelenti a vesztegetési 
kísérletet a felettesének.

K. Megkértek rá, hogy egy ügyfél megrendeléséért cserébe intézzek el egy 
élményparkba történő kirándulást. Udvariasan elutasítottam a kérést, 
azonban mégis megkaptuk a megrendelést. Ettől függetlenül jelentsem-e 
valakinek az esetet?

V. Igen, mindenképpen ajánlatos jelenteni az esetet a felettesének, hogy ezzel 
elkerülhetők legyenek a jövőbeli problémák az adott ügyféllel.

K. Az Eaton lemond egy üzleti megállapodás lehetőségéről, ha az veszélyez-
teti a vállalat jó hírnevét?

V. Igen. A tisztességes hírnevünk túl fontos ahhoz, hogy egy üzleti megállapodás 
miatt kockáztassuk, függetlenül annak volumenétől.
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Ajándékok és szórakoztatás
Az üzleti ajándékok és szerényebb mértékű szórakoztatási ajánlatok általános 
gyakorlatnak számítanak azon célból, hogy erősítsük a jóhiszemű 
munkakapcsolatot a beszállítókkal, ügyfelekkel és egyéb üzleti partnerekkel. Ezt 
felismerve az Eaton létrehozta globális ajándékozási és szórakoztatási politikáját, 
amelyet az alkalmazottak kötelesek betartani ajándékok, szívességek vagy utazási 
lehetőségek felkínálásakor vagy elfogadásakor. A politika előírásainak betartása 
kiemelten fontos olyankor, ha az alkalmazott kormánytisztviselőkkel és állami 
tulajdonú cégek alkalmazottaival folytat üzleti tárgyalást.

Ajándékok felajánlása és elfogadása
Általános szabályként, az Eaton alkalmazottai felajánlhatnak és elfogadhatnak 
ajándékokat, feltéve, hogy az ajándék jogszerű, és:

• Nem kelt olyan látszatot és nem képez olyan kötelezettségvállalást, 
miszerint az ajándékozót kivételes bánásmód illeti meg;

• Nem hozná kellemetlen helyzetbe az Eatont vagy annak üzleti partnerét, 
ha nyilvánosságra kerülne; 

• Megfelel a helyi vezetőség által megállapított követelményeknek (ha 
vannak ilyenek); valamint

• Jóváhagyásra kerül, és nyilvánosságra hozzák a globális ajándékozási és 
szórakoztatási politika értelmében.

 Kérdések

K. Elfogadhatok ajándékot, amelyet egy díjátadó ünnepségen adnak át 
nekem?

V. Igen, díjátadó ünnepségen elfogadhat ajándékot, feltéve, hogy az semmilyen 
körülmények között nem minősül vesztegetési pénznek, és nem ütközik 
törvénybe. Előfordulhat, hogy egy díjátadó ünnepségen olyan ajándékot kap, 
ami az Eaton globális ajándékozási és szórakoztatási politikája értelmében 
nem helyes, azonban annak visszautasítása sértő lenne. Amennyiben ilye 
ajándékot kap, akkor azonnal jelentse az esetet a felettesének, így 
megbeszélhetik a megfelelő teendőket.

A kormánytisztviselőknek vagy állami tulajdonban lévő 
cégek alkalmazottainak adható ajándékokat összetett 
törvények és jogszabályok szabályozzák. A 
kormánytisztviselőkkel vagy állami tulajdonban lévő 
cégek alkalmazottaival együttműködő Eaton 
alkalmazottaknak kötelességük betartani a globális 
ajándékozási és szórakoztatási politikában előírtakat.
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Példák

Helytelen
Egy alkalmazott egy munkaidő 
utáni összejövetelen vesz részt, 
amelynek az Eaton egyik 
kereskedőpartnere a házigazdája. 
Itt két körutazási jegyet nyer 
Hawaii-ra.
Az alkalmazott nem jelenti a 
nyereményt a felettesének, és 
elutazik Hawaii-ra.

Helyes
Egy üzemigazgató szeretne aján-
dékot adni egy helyi kormánytiszt-
viselőnek a nyugdíjba vonulása 
alkalmából. A menedzser felkeresi 
a tisztviselő hivatalát, és megér-
deklődi a tisztviselő által elfogad-
ható ajándék monetáris értékének 
határát. Az üzemigazgató a vállala-
ti áruházban vásárol egy Eaton 
emblémával ellátott kis értékű 
ajándékot, amely belefér a meg-
adott monetáris értékhatárba.

Soha nem helyes felajánlani vagy elfogadni az alábbiakat:
• Készpénz vagy azzal egyenértékű ajándékok;
• A hatályos törvények értelmében tiltott ajándékok;
• Vesztegetés, illetmény vagy lefizetés céljából adott ajándékok;
• Olyan ajándékok, amelyekről tudja, hogy az üzleti partner vállalati 

szabályzatának tiltólistáján szerepel; valamint
• Szolgáltatások vagy egyéb természetbeni juttatások formájában 

adott ajándékok.
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K. Helyes cselekedet arra kérni egy beszállítónkat, hogy vigyen el golfozni 
vagy más sporteseményekre?

V. Soha nem helyes ajándékot, szívességet vagy Önnek személyes előnyöket 
hordozó dolgokat kérni, függetlenül annak tárgyi értékétől.

K. Logisztikai területen dolgozom, és sikerült szoros kapcsolatot kialakítani 
az egyik beszállítónkkal. Tudván, hogy a fiam hazajött a főiskoláról, a 
beszállító felajánlott neki egy nyári munkát. Visszautasítsam az 
ajánlatot?

V. Igen. Két jó oka is van az ajánlat visszautasítására. Először is, a foglalkoztatási 
ajánlat ajándéknak tekinthető előnynek számít, és azt a látszatot keltheti, hogy a 
beszállító cserébe kivételes bánásmódban részesül. Másodszor, ha a 
közeljövőben új megbízást ad a beszállítónak, akkor úgy tűnhet, hogy a 
beszállító az Ön fiának alkalmazásáért cserébe kapta az üzleti ajánlatot.

K. Saját magam tervezem az otthonomban a fürdőszoba felújítását, és az 
Eaton egyik vállalkozója megadta a számlaszámát, amivel kedvezményt 
kaphatok az építőanyagokra. Mivel ez személyes munka a saját 
otthonomban, igénybe vehetem a vállalkozó által kínált kedvezményt?

V. Az árengedmény készpénzzel egyenértékű ellenszolgáltatás, ezért a 
szabályzat értelmében elfogadhatatlan ajándéknak minősül.



Példák

Helytelen
Egy beszállító felajánlja, hogy kifizeti 
egy Eaton alkalmazott repülőjegyét a 
beszállító egyik visszatérő minőségi 
problémával küzdő üzeméhez. A 
beszállító két napos all inclusive 
szállást biztosít az alkalmazottnak 
Las Vegasban a minőségi problémák 
okozta kellemetlenségek 
ellensúlyozása céljából.

Helyes
Ön meghívja és elkíséri egyik 
ügyfelét egy vacsorára, majd 
elmennek színházba egy projekt 
teljesítésének megünneplése 
alkalmából.

Szórakoztatás
Azon alkalmazattak, akik beosztásuknál fogva felkínálhatnak vagy elfogadhatnak 
szórakozási lehetőségeket (szívességeket), kötelesek áttanulmányozni az Eaton 
globális ajándékozási és szívességtételi politikáját és a hatályos törvényi 
előírásokat. Az Eaton alkalmazottak által kínált vagy elfogadott szórakozási 
lehetőségek követelményei:

• Nem túl gyakoriak, és megfelelnek a globális útiköltség politika 
előírásainak;

• Jó ízlésűek, és üzletileg megfelelő helyszínen történnek;
• Az üzleti alkalomhoz illőek;
• Nem minősülnek vesztegetésnek, lefizetésnek, illetménynek vagy egyéb 

illegális magatartásnak;
• Nem keltik azt a látszatot, miszerint az Eaton vagy az üzleti partner 

kivételes bánásmódban részesül; valamint
• Jóváhagyásra kerül, és nyilvánosságra hozzák a globális ajándékozási és 

szívességtételi politika értelmében.

 Kérdések

K. Ha elkísérem egy ügyfelemet egy sporteseményre, akkor ez a globális 
ajándékozási és szívességtételi politika értelmében ajándéknak vagy 
szórakozási lehetőségnek minősül?

V. Ha elkíséri az ügyfelet, akkor ez szórakozási lehetőségnek minősül. Ha Ön 
veszi meg az ügyfél jegyeit is, akkor a jegyek ajándéknak minősülnek. 
Mindkét esetben igaz, hogy az ajándék vagy szórakozási lehetőség az 
ajándékozási és szórakoztatási politika hatálya alá tartozik.

K. Az egyik ügyfelemet szeretném elkísérni egy koncertre, de azt hallottam, 
hogy a cége nem engedélyezi a 20 eurót meghaladó értékű szórakozási 
lehetőségeket. Ha beleegyezik, hogy eljön velem, akkor elkísérhetem az 
előadásra?

V. Ha a jegyek értéke meghaladja a 20 eurót, akkor nem helyes az illetőt 
elkísérni az előadásra. Soha ne ajánljon fel ajándékokat és szórakoztatási 
lehetőséget, ha tudja, hogy ezt tiltja a fogadó szervezete.
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Ajándékjelentő eszköz
Az Eaton vállalaton belüli ajándékozási és 
szórakoztatási  gyakorlatainak átláthatósága 
érdekében bizonyos ajándékokat, szórakozási 
lehetőségeket (szívességeket) és utazásokat 
jelenteni kell az intraneten (JOE) elérhető 
ajándékjelentő alkalmazáson (Gift Disclosure and 
Reporting Tool) keresztül.

 Kérdések 

K. Hogy jelentsem az ajándékokat és 
szórakozási lehetőségeket, ha nincs 
hozzáférésem az ajándékjelentő eszközhöz?

V. Tájékoztassa a menedzserét, aki az ezen 
tevékenységekre vonatkozó információk 
begyűjtéséért és rendszeren keresztüli 
jelentéséért felelős.

K. A felettesem jogosult az ajándékozási és 
szívességtételi politikában előírtaknál 
szigorúbb követelményeket támasztani 
velem és a munkatársaimmal szemben?

V. Igen.

A kormánytisztviselőknek 
vagy állami tulajdonban 
lévő cégek 
alkalmazottainak adható 
illetve nyújtható 
szórakozási 
lehetőségeket és 
utazásokat összetett 
törvények és 
jogszabályok 
szabályozzák. A 
kormánytisztviselőkkel 
vagy állami tulajdonban 
lévő cégek 
alkalmazottaival 
együttműködő Eaton 
alkalmazottaknak 
kötelességük betartani a 
globális ajándékozási és 
szórakoztatási politikában 
előírtakat.

Soha nem helyes 
felajánlani vagy elfogadni 
az alábbi szórakozási 
lehetőségeket:

• „Felnőtt” (korhatáros) 
szórakozási 
lehetőségek, illetve a 
meztelenséget vagy 
léha viselkedést 
magában foglaló 
tevékenységek, még 
akkor is, ha azok 
egyébként kulturálisan 
elfogadhatók; 

• Az üzleti partner által 
el nem fogadható 
vagy nem nyújtható 
szórakozási 
lehetőségek; valamint 

• A helyi vezetőség 
vagy a hatályos 
jogszabályok által 
egyéb módon tiltott 
szórakozási 
lehetőségek.
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10 A kormánynak 
való árusítás

Betartjuk a kormányzati szerződésekre és a 
kormánytisztviselőkkel való kapcsolatra 
vonatkozó különleges törvények és 
jogszabályok rendelkezéseit.
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A marketing, értékesítés, kormányzati szervezetekkel történő szerződéskötés 
területén, vagy a kormányzati projekteken dolgozó alkalmazottak kötelesek:

• Biztosítani, hogy a dokumentumok megfeleljenek a különleges  
kormányzati előírásoknak;

• Betartani a számviteli eljárásokat, ideértve, de nem kizárólagosan a 
költséggel és árakkal kapcsolatos adatok (ahol ez szükséges) aktualizálását, 
pontosságát, teljességét, megfelelő közzétételét, dokumentálását és 
megfelelő iratokban történő tárolását biztosító eljárásokat;

• Megkövetelni az alvállalkozóktól, tanácsadóktól, értékesítési képviselőktől, 
forgalmazóktól és független vállalkozóktól, hogy betartsák a törvények és 
jogszabályok előírásait.

• Elolvasni és betartani az Eatonnak a kormányzati szerződésekre és 
kormánytisztviselőkkel való kapcsolatokra vonatkozó politikáit és eljárásait;

• Kerülni a szerződésben meghatározott termékek és szolgáltatások 
helyettesítését, illetve a szerződésben kikötött feltételektől való eltérést  
az engedélyező kormánytisztviselő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A kormányzati szerződések feltételeinek megszegése nagyon súlyos 
következményeket vonhat maga után az Eaton és az érintett alkalmazottak  
számára. Ilyen következmények lehetnek a polgár- vagy büntetőjogi szankciók, 
valamint az Eaton eltiltása a kormányzati szerződésektől.

Kormányzati szerződések
Világszerte számos szövetségi, állami vagy helyi kormánynak megvannak a saját 
közbeszerzési törvényei és jogszabályai. Az alkalmazottak kötelesek betartani az 
összes kormányzati szerződésre vonatkozó hatályos törvény és jogszabály előírásait.

Tisztesség

Egy adott kormány jogosult az 
elfogadott kereskedelmi 
gyakorlatoktól eltérő (attól 
szigorúbb), különleges magatartási 
szabályokat alkalmazni. Az alábbi 
területek különleges figyelmet 
igényelnek:

• Marketing;
• Számvitel;
• Dokumentum-megőrzés;
• Jelentés és/vagy tanúsítás;
• Logisztika/ellátási lánc; 

valamint
• Minőségügy.

Néhány példa a különleges szabályok 
betartását előíró tevékenységekre:

• Költségelszámolás;
• Pályázati eljárások;
• Árképzés;
• Szervezeti érdekellentétek 

elkerülése;
• Ajándékozás kormánytisztviselők 

részére;
• Munkaügyi tárgyalás 

(alkalmazásról) aktuális és/vagy 
korábbi kormánytisztviselőkkel;

• Megrendelések módosítása;
• Jelenléti ívek kezelése; 
• Szerződéses kötelezettségek 

teljesítése; valamint
• Titkos(ított) információk kezelése.
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Ha az Eaton a beszállítói vagy alvállalkozói 
bevonásával teljesíti a kormányzati szerződésekben 
előírt kötelezettségeit, akkor az érintett Eaton 
alkalmazottak kötelesek tájékoztatni a beszállítókat 
vagy alvállalkozókat a különleges kormányzati 
előírásokról. Továbbá, az Eaton csak olyan 
beszállítókat és alvállalkozókat választ ki, amelyek a 
jelen dokumentumban foglalt irányelvek szerint 
folytatják tevékenységüket.

A saját országuk törvényeinek betartásán felül az 
Eaton alkalmazottak, valamint az Eaton nevében 
vagy képviseletében az Eaton üzleti tevékenysége 
által érintett bármely földrajzi területen eljáró 
személyek és vállalatok kötelesek figyelembe venni 
bizonyos Egyesült Államokbeli „kiterjesztett területi 
hatállyal” rendelkező törvények előírásait is. Ezek a 
törvények magukba foglalják az amerikai Külföldön 
történő korrupciós gyakorlatról szóló (angol 
rövidítése: FCPA) törvényt, valamint az amerikai 
titkosított információkra és export-szabályozásokra 
vonatkozó törvényeket. Például, az Eaton Egyesült 
Királyságban található, és az amerikai honvédelmi 
termékek alkatrészeit előállító leányvállalata 
ugyanúgy az amerikai törvények hatálya alá esik, 
mint az amerikai anyavállalat.

A kormánytisztviselőkkel való kapcsolat

A kormányok és önkormányzatok általában tiltják vagy szigorúan korlátozzák a 
kormánytisztviselők által elfogadható vagy felajánlható ajándékokat, szórakozási 
lehetőségeket, szívességeket és utazásokat. Mielőtt ajándékot, szórakozási 
lehetőséget, szívességet, egyéb költségtérítést vagy jótékonysági adományt ajánl 
fel kormánytisztviselőknek, tekintse meg az Eaton globális ajándékozási és 
szórakoztatási politikáját.

Amennyiben a kormányzatokkal való üzletkötés a munkája része, akkor felelős 
azért, hogy ismerje és betartsa az erre alkalmazandó törvényeket és előírásokat. 
Ha nem biztos abban, hogy mely törvények előírásai vonatkoznak Önre, akkor 
forduljon az Eaton jogi osztályához.

Tovább 
információkért 
tekintse meg az 
Eaton Globális 
korrupcióellenes 
politikáját.
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 Kérdések

K. Ha úgy érzem, hogy további képzésekre van szükségem a kormányzati 
szerződéseket illetően, mit tegyek?

V. Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy erősen szabályozott és összetett terület. 
Mindazonáltal elvárjuk, hogy felelősséget vállaljon az elvégzett munkája 
minőségéért, így ha úgy érzi, hogy a munkája teljesítéséhez további képzésre 
van szüksége, akkor forduljon a feletteséhez vagy a jogi osztályhoz.

K. Mit tegyek, ha nem vagyok benne biztos, hogy felajánlhatok-e 
szórakozási lehetőséget, ebédet vagy utazást olyan 
kormánytisztviselőknek, akikkel együtt dolgozom egy projekten?

V. Ne ajánljon fel semmit, amíg meg nem győződik arról, hogy az helyes. Ha 
segítségre van szüksége ahhoz, hogy eldöntse, mi a helyes és mi nem, akkor 
forduljon a jogi osztályhoz.

K. A felettesem megkért rá, hogy a távollétében írjak alá egy elszámolási 
tanúsítványt. Nem vagyok benne biztos, hogy én ezt megtehetem. 
Hogyan kezeljem a szituációt?

V. Kérje meg a felettesét, hogy erősítse meg az Ön jogosultságát a 
dokumentum aláírásához. Ha ő sem biztos benne, akkor kérjen segítséget a 
jogi osztálytól. Soha ne írja alá és ne tanúsítsa a vállalat megfelelőségét a 
kormányzati törvényeknek és jogszabályoknak, kivéve, ha erre kifejezett 
hatáskörrel rendelkezik.

K. Egy újonnan kinevezett kormánytisztviselő megkért rá, hogy vezessem 
körbe a létesítményünkben. A kinevezése felemás visszhangot váltott ki 
a közösségünkben, így elképzelhető, hogy a jelenlétével magára 
haragítaná bizonyos kollegákat. Köteles vagyok engedélyezni az 
üzemlátogatást a részére?

V. Az ehhez hasonló kérelmek elbírálásakor kérjen segítséget az Eaton 
alelnökétől, a PR részlegtől vagy a jogi osztálytól.

K. Az egyik barátom éppen nyugdíjba vonul a közszférából, és kiváló tagja 
lenne az új projektcsapatomnak. Elmondhatom neki ezt a lehetőséget?

V. Az aktuális vagy korábbi kormánytisztviselőkkel történő munkaügyi 
megbeszélések előtt kérje ki a helyi HR vagy jogi osztály véleményét.
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Példák

Helytelen 
Az Eaton beadta a pályázatát egy 
nagy volumenű közbeszerzési 
tenderre. Az Eaton felveszi annak 
a személynek a fiát, aki a 
tenderben a végső döntést hozza.  

Az Eatonnak a pályázatában közzé 
kell tennie különböző 
költségadatokat. Az Eaton ezeket 
az adatokat bizalmasnak tekinti, 
ezért helytelen adatokat ad meg.

Egy kormánytisztviselő 
megjegyzést tesz arra 
vonatkozóan, hogy senki nem 
veszi komolyan a 
kormányhivatallal üzleti 
kapcsolatban álló vállalatokra 
vonatkozó ajándékozási tilalmat 
vagy korlátozásokat, így egy Eaton 
alkalmazott felajánl neki egy 
jegyet egy sporteseményre.

Az Eaton bizonyos százalékban 
helyben gyártott alkatrészt 
tartalmazó termékeket szállít a 
kormányhivatalnak. Az Eaton 
tanúsítja, hogy a termékek 
megfelelnek a követelményeknek, 
miközben ez nem igaz.

Helyes
A helyi törvények szigorúan 
megtiltják, hogy a 
kormánytisztviselők elfogadjanak 
bármilyen ebéd- vagy 
vacsorameghívást a beszállítóktól. 
Az Eaton alkalmazottak nem 
hívják meg ebédre vagy vacsorára 
a kormánytisztviselőket. 

Egy közbeszerzési pályázat 
részeként az ajánlattevőknek be 
kell nyújtaniuk tanúsítványokat a 
munkaerő-felvételi és munkaügyi 
gyakorlatokat illetően. Az Eaton 
alkalmazottak a tanúsítvány 
kitöltése előtt ellenőrzik az egyes 
tételeket, és csak megfelelő 
hatáskör megléte esetén írják alá 
a tanúsítványt. 

Mielőtt egy Eaton menedzser 
munkát ajánl egy korábbi 
kormánytisztviselőnek, kikéri a HR 
vagy jogi osztály véleményét az 
illető jogszerű alkalmazásával 
kapcsolatban. 

A kormányzati számviteli 
szabályok előírják, hogy a 
kormányzati szerződések 
teljesítésével töltött időtartam 
megfelelően fel legyen tüntetve 
és el legyen számolva a fizetési 
kérelmekben. A megfelelő 
jelentési és közzétételi eljárások 
betartásra kerülnek.
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Az Eaton nevében nem támogatunk politikai 
jelölteket, még akkor sem, ha erre a törvény 
lehetőséget ad.

Politikai 
hozzájárulások 11
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Az Eaton nem támogat politikai jelölteket a pénzével, tulajdonával vagy 
szolgáltatásaival, még akkor sem, ha ez a törvény által megengedett. Ez nem 
tiltja meg, hogy a megválasztott politikai tisztségviselők üzemlátogatást tegyenek 
a vállalat létesítményeiben. Sőt, az ilyen üzemlátogatások erősen ajánlottak, hogy 
a tisztségviselők betekintést nyerjenek az üzletvitelünk során szembesülő 
problémákkal. A jelent pont nem tiltja azt sem, hogy az Eaton támogasson egy 
aláírásgyűjtést (pl. a tandíjakról), amennyiben azok a működést és az 
alkalmazottak érdekeit szolgálják.

Az alkalmazottak tetszésük szerint részt vehetnek a politikai folyamatokban, és 
támogathatják az általuk szimpatikusnak tartott jelölteket. Az alkalmazottaknak 
tilos más alkalmazottakat kényszeríteni, hogy valamely politikai pártot vagy 
jelöltet támogassák.  

A közérdekű kérdésekben (kormány, törvényhozás és más közérdekű ügyek) 
állást foglaló alkalmazottaknak nem szabad úgy tenniük, vagy annak látszatát 
kelteni, mintha az Eaton nevében vagy képviseletében járnának el, kivéve, ha erre 
kifejezett felhatalmazást kapnak az Eaton alelnökétől és a PR osztálytól.

A következőkben néhány példát ismertetünk azokra a tevékenységekre, 
amelyeket tilt az Eaton, és amelyek illegálisak is lehetnek:

• Politikai kampányban az Eaton vállalati autójának vagy más tulajdonának 
a politikai szervezeteknek, jelölteknek vagy ezek dolgozóinak való 
rendelkezésre bocsátása;

• Asztalok vagy ülőhelyek vásárlása az Eaton pénzéből politikai vacsorákon 
vagy politikai jótékonysági rendezvényeken; valamint

• Az Eaton nevének használata politikai vagy kampánytámogató 
anyagokban.

Etikus
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Példák

Helytelen 
Egy Eaton alkalmazott részt vesz 
egy politikai jótékonysági 
vacsorán, és a költségeit 
elszámolja a költségjelentésében. 

Egy felettes a közvetlen jelentései 
e-mailben történő továbbításával 
próbál támogatókat keresni a 
nagybátyjának, aki a helyi politikai 
hivatal vezető posztjára pályázik. 
Arra bíztatja a kollegákat, hogy 
támogassák a nagybátyja 
kampányát.

Egy nyugdíjba vonuló politikus 
búcsú partit rendez, amelynek 
bevételéből szeretné kifizetni a 
legutóbbi megválasztása alatt 
felhalmozott adósságot. Az Eaton 
lefoglal egy asztalt az 
alkalmazottainak, hogy részt 
vegyenek a rendezvényen.

Egy üzemigazgató engedélyezi 
egy politikus részére, hogy a 
kampány logóját kitegye az Eaton 
épületére.

Helyes
A helyi törvények lehetővé teszik, 
hogy a vállalatok támogassák a 
politikai jelölteket. Az Eaton ennek 
ellenére egyetlen jelölt vagy párt 
részére sem nyújt támogatást.

Egy politikai párt gyárlátogatást 
kér az Eaton létesítményeibe. A 
kérelemre történő válaszadás 
előtt az üzemigazgató a jogi 
osztályhoz, vagy a rangidős 
alelnökhöz és a PR osztályhoz 
fordul tanácsért. 

Az Eaton vezetői támogatják egy 
helyi iskola tandíj programját, és 
miután meggyőződtek róla, hogy 
ez helyes, elmagyarázzák az 
alkalmazottaknak, hogy a 
támogatás miért fontos az Eaton 
és a közösség számára.

Egy menedzser a költségjelentés 
áttekintése közben észrevesz egy 
költségbejegyzést, ami egy 
politikai párttól származik. A 
menedzser visszautasítja a 
jelentést, és megbeszéli az 
alkalmazottal az Eatonnak a 
politikai közreműködésre és 
támogatásra vonatkozó politikáját.

 Kérdések

K. Fuvarozhatom a céges autómmal a polgármestert az éves felvonuláson?
V. Nem. Nem helyes a politikai jelöltek támogatása a céges autóval.

K. A menedzserem megkért rá, hogy támogassam pénzzel az egyik 
politikai jelöltet. Biztosított róla, hogy nem kötelességem támogatni, 
mégis nyomást érzek. Hogyan kezeljem a szituációt?

V. Az Eaton alkalmazottak nem gyakorolhatnak nyomást más alkalmazottakra 
egy adott politikai párt vagy jelölt támogatásával kapcsolatban.  Ha nem 
szívesen beszél erről a menedzserével vagy más menedzserrel, akkor 
forduljon a HR osztályhoz vagy az Etikai és megfelelőségi hivatalhoz.
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Célunk, hogy globális vezetővé váljunk 
munkavállalóink egészségének és biztonságának, 
valamint környezetünk védelme terén.

Környezetvédelem 
és munkabiztonság12
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Munkavállalók biztonsága
Hiszünk abban, hogy alkalmazottaink egészsége és biztonsága mindenekelőtt 
való. Törekszünk rá, hogy megelőzzük a baleseteket, sérüléseket és foglalkozási 
megbetegedéseket, valamint támogatjuk az egészséges és biztonságos 
életmódot az alkalmazottaink és családjaik számára.

Együttműködés
Az emberekből, politikákból és eljárásokból álló globális környezetvédelmi és 
munkabiztonsági (angol rövidítése: EHS) szabályozási struktúránk célja a 
jogszabályoknak való megfelelőség, a felelős környezetvédelmi és 
munkabiztonsági gyakorlat és a proaktív balesetjelentés lehetőségének 
biztosítása. A struktúra az üzletvitelünkre és az általunk készített termékekre 
egyaránt érvényes. Törekszünk rá, hogy betartsuk vagy túlteljesítsük a törvény 
által előírt követelményeket, valamint az Eaton küldetéstudatának megfelelően 
tiszteletben tartjuk és betartjuk a globális működésünket szabályozó törvényeket, 
rendeleteket és jogszabályokat. Munkánk célja a „balesetmentes” kultúra 
megteremtése és az EHS teljesítményünk folyamatos fejlesztése az Eaton EHS 
(Környezetvédelmi és munkabiztonsági) gazdálkodási rendszerének 
bevezetésével, amely világszerte minden létesítményünkhöz egységes EHS 
teljesítményszabványokat és -mutatókat ír elő. Az EHS teljesítménymutatóink 
mérésére és értékelésére szakképzett, független vállalatokat kérünk fel.

Környezetvédelmi gazdálkodás
A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk nem merül ki a jogszabályi 
előírások betartásával; számos olyan intézkedést alkalmazunk, amelyek célja az 
üzletvitelünk, termékeink és logisztikai rendszerünk által hagyott „ökolábnyom” 
csökkentése. A mi üzletvitelünkben ez úgy mutatkozik meg, hogy feladatunknak 
tekintjük a szennyezőanyagok környezetbe jutásának megelőzését, az üvegház 
gázok csökkentését és a természeti erőforrások megóvását az ellátási láncunkba 
fektetett erőfeszítések révén. Termékeink tervezése során figyelembe vesszük a 
környezetvédelmi tényezőket (pl. az alapanyag-választásnál és az 
energiahatékonyságnál), és azok életciklusra gyakorolt hatásait beépítjük a 
termékek tervezési folyamatába. Ezek az erőfeszítések együtt támogatják az 
Eaton általános fenntartható üzleti modelljét.

Ügyfelek, beszállítók és vállalkozók
Ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és vállalkozóinkkal történő üzletkötések során 
biztosítjuk a törvényi előírásoknak való megfelelőséget, támogatjuk a biztonságot, 
csökkentjük a közös ökolábnyomot, és fenntartható megoldásokat dolgozunk ki a 
világ környezetvédelmi és energiagazdálkodási kihívásaira.
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 Kérdések

K. A legjobb barátom targoncakezelőként dolgozik az én műszakomban. 
Múlt éjjel véletlenül nekiütközött a targoncával egy fáradt olajjal teli 
hordónak, amiből egy kevés kiömlött a padlóra. Segítettem neki 
feltakarítani a kiömlött olajat. Senki nem látta az esetet. A barátom már 
több figyelmeztetésben részesült a hanyag vezetési stílusa miatt, és ha 
jelentjük a kiömlést, akkor elvesztheti az állását. Mit tegyek?

V. Mondja el neki az aggályát, és értesse meg vele, hogy a kiömlést jelenteni 
kell. Ha a kollegája ezt nem teszi meg, akkor Ön jelentse az esetet a 
felettesének, a helyi EHS menedzsernek vagy a jogi osztálynak.

K. Olyan területen dolgozom, ahol kötelező a biztonsági lábbeli viselete. Az 
EHS menedzser azt mondja, hogy a költségvetésben nincs elég pénz 
lábbelikre. Mit tegyek?

V. Kérjen segítséget az üzemigazgatótól, a vállalati EHS kapcsolattartótól vagy a 
jogi osztálytól.

K. A létesítményünkben található berendezések javítását külső vállalkozók 
végzik. Gépkezelőként észrevettem, hogy az egyik vállalkozó megkerüli 
a gép biztonsági eljárásait. Mit tegyek ilyen helyzetben?

V. Kérje meg a vállalkozót, hogy a saját biztonsága érdekében hagyjon fel a 
munkavégzéssel. Ezután jelentse az esetet a felettesének vagy a helyi EHS 
menedzsernek.

K. A létesítményünk külső beszállítóval végezteti a galvanizálási munkákat. 
Nemrégiben ellátogattam az üzemükbe, ahol az üzemükből távozó, és 
egy közeli folyamba kerülő vegyszer-kiömlést láttam. Régóta dolgozunk 
a beszállítóval, és nagyon jó kapcsolatot sikerült vele kialakítani. Mit 
tegyek ilyen helyzetben?

V. Kérdezzen rá a beszállítótól a vegyszer-kiömlésre és a foganatosított elhárító 
intézkedésekre. Ezen kívül jelentse az esetet a helyi EHS menedzsernek és a 
jogi osztálynak a megfelelő intézkedések meghatározása céljából.

K. Üzemünk más részlegeiben nem biztonságos munkagyakorlatokat 
láttam. Jogom, illetve kötelességem felszólalni az ügyben?

V. Minden alkalmazott felelősséggel tartozik a biztonságos munkakörnyezet 
fenntartásáért. A nem biztonságos magatartást vagy munkagyakorlatokat 
jelentse a felettesének vagy a helyi EHS menedzsernek.

K. Miért alkalmazkodunk a helyi követelményeknél szigorúbb 
szabályokhoz, miközben a versenytársak csak a helyi követelményeket 
tartják be?

V. Az Eaton az alkalmazottai védelme érdekében globális környezetvédelmi és 
munkabiztonsági szabályokat alkalmaz, még akkor is, ha ezek meghaladják a 
helyi követelményeket.
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Példák

Helytelen 
A gépkezelő úgy dönt, hogy túl 
meleg van az üzemben a 
biztonsági szemüveg viseléséhez.

Egy menedzser új festő 
gyártósort indít, ami a levegőbe 
és a szennyvízbe jutó 
szennyezőanyagokat bocsáthat ki, 
azonban ehhez nem szerezte be a 
szükséges hatósági engedélyeket 
és hozzájárulásokat.

Az ügyfélmegrendelés 
teljesítéséhez szükséges idő 
lerövidítése érdekében a 
gépkezelő megkerüli a 
berendezés biztonsági funkcióját.

Egy üzemigazgató nem hagyja 
jóvá a törvényi előírások 
betartásához szükséges 
légszennyezés-szabályozó 
berendezés megvásárlását, hogy 
ezzel javítsa az üzem eredmény-
kimutatását.

Helyes
Új gépkezelő érkezik a vállalathoz. 
A betanulás részeként megfelelő 
képzést kap a berendezés 
biztonságos használatáról és a 
kötelezően viselendő személyi 
védőfelszerelésről.

Egy alkalmazott elesik és 
megsérül az üzem területén. 
Értesíti a felettesét, betartja a 
balesetjelentési eljárásban 
foglaltakat, és orvosi ellátásban 
részesül.

Egy ügyfél megtiltja, hogy 
bizonyos vegyszerek kerüljenek a 
termékébe vagy annak 
csomagolásába. A gyártási 
csoport a termékfejlesztési és 
logisztikai csoporttal 
együttműködésben biztosítja, 
hogy a tiltott vegyszerek ne 
kerülhessenek a termékbe vagy 
annak csomagolásába.

Egy üzemigazgató a személyzet 
biztonsága érdekében 
gondoskodik róla, hogy egy új 
termék, folyamat, berendezés 
vagy nyersanyag üzemben történő 
bevezetése során a 
környezetvédelmi és 
munkabiztonsági változáskezelési 
eljárásokat mindenki betartsa.
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Eaton alkalmazottként elvárjuk Öntől, hogy:
•	Elolvassa	és	betartsa	az	Etikai	kódexben	

foglaltakat;
•	Kérjen	segítséget,	ha	nem	biztos	abban,	 

hogy egy döntése etikus vagy jogszerű-e;
•	Részt	vegyen	az	etikai	és	megfelelőségi	

képzéseken; 
•	Megértse,	hogy	adott	esetben	kötelessége	

azonnal jelenteni a megítélése szerint az Etikai 
kódex előírásait megszegő tevékenységeket;
•	Együttműködjön	az	Eaton	képviselőivel	a	 

belső nyomozások lefolytatásában; valamint
•	Erősítse	meg	az	Etikai	kódexben	foglaltak	

betartására vonatkozó kötelezettségét,  
ha erre kérik.
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A fentieken kívül az Eaton felettesektől elvárjuk, hogy:
• Mutassanak példát úgy szóban, mint tettek által;
• Adjanak lehetőséget az alkalmazottaiknak a nyílt és becsületes kétoldali 

kommunikációra, ezzel bátorítva őket a kérdéseik és etikai jellegű 
aggályaik megosztására, illetve hogy értesítsék őket a problémájuk 
megoldásáról;

• Támogassák a problémával vagy esetleges szabálysértés jelentésével 
hozzájuk forduló alkalmazottakat, és biztosítsák őket arról, hogy a 
cselekedetük nem kerül megtorlásra;

• Gondoskodjanak a megfelelőséget veszélyeztető kockázatok kezelésére 
irányuló akciótervek azonnali életbe léptetéséről;

• Támogassák az Eatonnak az etikátlan és illegális gyakorlatok 
megelőzésére és felismerésére irányuló politikáit és eljárásait;

• Gondoskodjanak az alkalmazottak tájékoztatásáról és képzéséről a 
politikákat, eljárásokat, valamint a beosztásukra vonatkozó etikai és 
megfelelőségi kockázatokat illetően; valamint

• Évente tanúsítsák, hogy a közvetlen beosztottaik részt vettett az etikai 
képzéseken.

Az Etikai kódex megszegésének következményei
Az Etikai kódexben foglaltakat be nem tartó alkalmazottak fegyelmi eljárásban 
részesülhetnek, amely a munkaviszonyuk megszüntetéséhez vezethet. A kódex 
által tiltott tevékenységek polgár- vagy büntetőjogi felelősségre vonással is 
járhatnak.

Szabálysértésnek számítanak az alábbiak:
• A kódexben foglaltakat megszegő tevékenységek;
• Mások felkérése a kódexben foglaltak megszegésére;
• Az Eaton képviselők által lefolytatott vizsgálatokban történő 

együttműködés megtagadása;
• Megtorlás egy alkalmazott ellen egy vélt vagy valós szabálysértés 

jóhiszemű jelentése, vagy egy etikai nyomozásban történő 
közreműködés miatt; valamint 

• Az Ön megítélése szerint az Etikai kódexben foglaltak megszegését 
eredményező tevékenységek szándékos eltitkolása vagy azok 
jelentésének elmulasztása.

A felettesek által Önre gyakorolt nyomás vagy az üzletvitelből fakadó 
körülmények nem mentesítik az Etikai kódexben foglaltak betartására vonatkozó 
kötelezettsége alól.



Példa

Helytelen
Egy felettes észreveszi, hogy egy 
alkalmazott meghamisította a 
költségbeszámolóját, de nem tesz 
semmit.

Helyes
Egy menedzser találkozik egy 
alkalmazottal, hogy személyesen 
megköszönje, amiért felszólalt 
egy komoly minőségügyi 
probléma miatt, ezzel megmentve 
a vállalatot a lehetséges 
felelősségrevonástól és jó 
hírnevének elvesztésétől.

 Kérdés

K. Úgy gondolom, hogy az üzemben, ahol dolgozom, potenciális 
minőségügyi problémák jelentkeztek, de nem vagyok biztos a 
részletekben, illetve abban, hogy ez etikai ügy-e. Ettől függetlenül 
jelentenem kell az aggályomat?

V. Elvárjuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló dolgokat jelezze a felettesének, aki 
még a helyzet komolyra fordulása előtt megteheti a helyesbítő 
intézkedéseket. Nem kell tudnia vagy kinyomoznia az összes részletet. Csak 
arra kérjük, hogy jóhiszeműen és őszintén járjon el a jelentés során. A legtöbb 
esetben a felettese segít megérteni a tényeket, vagy együttműködik Önnel a 
problémák megoldásában.
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A jelenlegi globális piacon gyakran nehéz lépést 
tartani az új kihívásokkal, amelyekkel a 
szervezetünk szembesül, ahogy az összetett 
helyzetek megfelelő kezelése is egy nehéz feladat. 
Senki nem tudja az összes választ. Azt azonban 
tudjuk, hogy a legjobb válaszok egy olyan 
szervezetben fognak létre jönni, amely elkötelezi 
magát az etikai elvei és értékei fenntartása  
és egy olyan környezet megteremtése iránt,  
amely támogatja az etikusan megrendíthetetlen 
magatartást. Bátran kérdezzen, jelezze  
aggályát felettesének, és azonnal jelentse  
a megkérdőjelezhető magatartást vagy  
üzleti gyakorlatokat.
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A jó etikai döntések nem mindig nyilvánvalóak. A válaszok nem mindig 
egyértelműek és könnyűek. Mi van akkor, ha nehéz választással szembesül? 
Ahhoz, hogy segítsünk Önnek döntést hozni, azt javasoljuk, hogy nézze át az 
Etikai kódexet és jelen útmutatót, majd tegye fel önmagának az alábbi három 
kérdést:

Ha továbbra is kétségei vannak, beszéljen a felettesével. Gyakran ő a legjobb 
forrás, aki tisztában van az Ön napi kötelezettségeivel és tevékenységeivel. Ha 
nem szívesen osztja meg a problémát a felettesével, vagy elmondja ugyan a 
problémát, de az nem oldódik meg, akkor az alábbi személyekhez/részlegekhez 
fordulhat:

• Egy másik menedzser a vállalaton, régión vagy szektoron belül; 
• HR osztály vagy ombudsman (különösen a juttatási csomagokkal, 

bérezéssel, fegyelmi eljárásokkal és előléptetésekkel kapcsolatos 
ügyekben);

• Telephely vagy üzemegység menedzsere (pl. minőségügyi vagy 
logisztikai vezető);

• Jogi osztály; valamint
• Az Etikai és ellenőrzési hivatal.

• Jól érezném magam, ha magyarázkodnom kellene a felettesemnek a 
cselekedeteimért?

• Büszkén mesélnék a családomnak és barátaimnak a cselekedeteimről?
• Nyugodt lennék, ha a cselekedeteim visszhangot váltanának ki a sajtóban 

és a médiákban?
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Kapcsolatfelvétel az Etikai és megfelelőségi hivatallal
A helyi törvények figyelembe vételével bárki jogosult – az alábbi elérhetőségeken 
keresztül – az Etikai és megfelelőségi hivataltól választ kapni a kérdéseire, a 
hivatal felé nyíltan vagy névtelenül jelenteni az általa észlelt etikai aggályokat, 
illetve a lehetséges, vélt vagy valós jogszabálysértéseket, beleértve a számviteli, 
pénzügyi, adóügyi és vesztegetésellenes ügyeket:

• Postai levélben — levelét az alábbi címre küldje:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mailben — Küldjön e-mailt az Ethics@eaton.com címre, vagy használja 
a JOE-n (az Eaton intranet oldala) illetve a külső Eaton weboldalon 
keresztül elérhető Global Ethics honlapon található online űrlapokat.

• Telefonon — Hívja az Etikai és pénzügyi integritási segélyvonalat a 
800.433.2774 számon az USA-ból és Kanadából. Minden más országból 
tárcsázza az Etikai poszteren vagy a JOE Global Ethics weboldalon 
feltüntetett számot. A díjmentesen hívható, és a hét minden napján 
0-24-ig rendelkezésre álló segélyvonalon több nyelven beszélő 
munkatársak fogadják a hívását.

• Többnyelvű támogatás — Ha szeretné, saját anyanyelvén is elküldheti 
kérdését a fenti címek egyikére, mi pedig lefordítjuk a levelét vagy e-mail 
üzenetét.

Mire számítson az Etikai és megfelelőségi hivatal megkeresésekor
Akármelyik kapcsolat-felvételi csatornát is használja a kérdése, aggálya vagy 
jelentése benyújtásához, az alábbiakra számíthat:

• A jelentését, aggályát és kérdését komolyan veszik, és gyorsan, 
diszkréten illetve professzionálisan kezelik;

• Szükség esetén fordítást biztosítunk.
• Az Ön által jelzett szabálysértést vagy aggályt kinyomozzák, vagy ha úgy 

helyes, akkor továbbítják a HR osztály vagy valamely belső csatorna felé 
az ügy megfelelő megoldása érdekében; Az esetek kivizsgálása azonnal 
megkezdődik; 

• A sikeres nyomozás és kivizsgálás biztosítása mellett törekszünk az Ön 
személyének titokban tartására a lehető legteljesebb mértékben;  

• A jelentéssel és a vizsgálattal kapcsolatos információkat a hatályos 
törvények előírásai szerint kezelik, és csak azoknak a személyeknek adják 
ki, akiknek szükségük van rájuk a munkájuk elvégzéséhez; 

• Igény szerint, feltéve, hogy erre a törvény is lehetőséget ad, megőrizheti 
névtelenségét. Ha szeretne névtelen maradni az eljárásban, akkor a 
telefonszámát illetve tartózkodási helyét nem lehet beazonosítani vagy 
lenyomozni; Mindazonáltal ez a mi dolgunkat is megnehezíti a jelentett 
szabálysértés kivizsgálásában és az aggályai megválaszolásában.

• Ha a vélt szabálysértések vagy helytelen magatartások beigazolódnak, 
akkor azonnali intézkedéseket teszünk azok megoldására; Ha megadta az 
elérhetőségeit, és ez a helyes intézkedés része, akkor értesítjük Önt a 
végső határozatról vagy döntésről.
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Az Eaton nem engedi, hogy bármely alkalmazottja 
megtorlásban vagy fegyelmi eljárásban részesüljön 
azért, mert jóhiszeműen kérdést tesz fel, jelentést 
tesz vagy segít egy eset kivizsgálásában. A 
jelentést tevő vagy a kivizsgálásban segédkező 
alkalmazottat megtorlásban részesítő másik 
alkalmazott ellen fegyelmi eljárás indítható, amely 
a munkaviszonya megszüntetését is jelentheti. Ha 
úgy érzi, hogy megtorlásban részesült egy jelentés 
vagy a kivizsgálásban való segédkezés miatt, akkor 
azonnal	forduljon	a	feletteséhez,	a	HR	osztályhoz,	
a vállalat alelnökéhez vagy az Etikai és 
megfelelőségi hivatalhoz. A segélyvonalon 
szándékosan félrevezető információt jelentő 
alkalmazott ellen fegyelmi eljárás indítható, amely 
a munkaviszonya megszüntetését is jelentheti.



 Kérdések

K. A kódex értelmében az alkalmazottak nem részesülhetnek 
megtorlásban, ha jóhiszeműen tesznek jelentést. Hogyan lehet 
meghatározni a jóhiszeműség fogalmát?

V. Egy alkalmazott viselkedését akkor nevezhetjük jóhiszeműnek, ha 
meggyőződése, hogy valós információt közöl a jelentésében. Más szóval, jó 
és őszinte szándék vezérli őt a jelentése során. Ez nem jelenti azt, hogy az 
általuk jelentett információ szükségszerűen helyes. Ha nem biztos benne, 
hogy egy esetet jelentenie kell-e, akkor forduljon a feletteséhez vagy az Etikai 
és ellenőrzési hivatalhoz.

K. Aggódom miatta, hogy valaki rágalmakat terjeszt rólam segélyvonalon.  
Miért veszik komolyan a névtelen bejelentéseket?

V. A segélyvonalon tett összes bejelentést komolyan vesszük. Az 
alkalmazottaknak bizalmi környezetet kell biztosítanunk olyan esetekben, 
amikor nem szívesen fedik fel a személyazonosságukat (pl. a felettesüket 
érintő szituációk jelentésekor). Mindazonáltal a segélyvonalon szándékosan 
félrevezető információt jelentő alkalmazott ellen fegyelmi eljárás indítható, 
amely a munkaviszonya megszüntetését is jelentheti.

K. Jelentettem egy súlyos problémát az Etikai és megfelelőségi hivatal felé, 
de senkitől nem kaptam értesítést az ügy kimeneteléről. Miért?

V. Ha a bejelentést névtelenül tette, akkor előfordulhat, hogy nem tudunk 
kapcsolatba lépni Önnel. Ha mégis kapcsolatba lépünk Önnel, akkor is 
előfordulhat, hogy adatvédelmi vagy titoktartási megfontolásokból 
korlátoznunk kell az Ön rendelkezésére bocsátható információkat. Ha az ügy 
fontos Önnek, akkor hívja a segélyvonalat, és kérdezze meg, hogy a probléma 
megoldodott-e.

K. Ha problémát észlelek, akkor a segélyvonal felhívása vagy az Etikai és 
megfelelőségi hivatal megkeresése előtt köteles vagyok a felettesemhez 
vagy egy másik helyi menedzserhez fordulni?

V. Ideális esetben a felettese vagy egy másik helyi menedzser van a legjobb 
helyzetben a probléma megoldásához. Ugyanakkor nem köteles a felettesével 
beszélni vagy különböző parancsokat követni, mielőtt felhívja a segélyvonalat 
vagy felkeresi az Etikai és ellenőrzési hivatalt.
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Ország-specifikus információk

A jelen útmutatóban többször utaltunk a segélyvonalra, 
mint a segítségkérés, illetve a helytelen magatartás, és a 
törvénnyel, az Etikai kódexünkkel vagy vállalati 
értékeinkkel ütköző szituációk jelentésének egyik 
lehetséges forrására. Az aggályai bejelentéséhez nem 
köteles a segélyvonalat használni. 

Sőt, a helyi törvények olykor korlátozzák a segélyvonalon 
keresztül bejelenthető ügyeket a pénzügyi, számviteli, 
banki, vesztegetés elleni és egyéb súlyos ügyek esetén. 
Elképzelhető az is, hogy azonosítania kell magát a 
segélyvonal munkatársának. Ha ezek a törvények Önre is 
vonatkoznak, akkor a jelen útmutatóban ország-specifikus 
megjegyzést is talál. A jelen útmutatóban található, és a 
segélyvonal használatára vonatkozó hivatkozások és a 
kapcsolódó kommunikációs lehetőségek ezen 
megjegyzésben meghatározott korlátozások hatálya alá 
esnek.	Kérdés	esetén	forduljon	a	helyi	HR	menedzseréhez	
vagy az Etikai és megfelelőségi hivatalhoz.
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Az Eaton etikai szabályainak aktualizálása és 
legmagasabb szinten tartása érdekében az Eaton 
létrehozott egy hivatalt, amely a vállalat etikai és 
ellenőrzési programjának felügyeletéért felelős.  
A hivatalt az Etikai és ellenőrzési alelnök vezeti, 
felügyeletét pedig az Igazgatótanács szabályozó 
bizottsága látja el. A hivatal működése nagyrészt 
az alkalmazottak, menedzserek és felső vezetők 
az iránti elkötelezettségétől függ, hogy az  
Eaton etikai szabályait és vállalati értékeit 
következetesen átültessék az üzleti gyakorlatokba 
világszerte minden működési területen.

Globális Etikai és  
Megfelelőségi Hivatal
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A hivatal tevékenységei és felelősségei:

• A menedzserek támogatása 
az alkalmazottak részére 
biztosítandó hatékony, 
releváns és jól átgondolt etikai 
képzésekkel és kommunikáci-
óval kapcsolatban;

• Megfelelőségi képzés és 
kommunikáció biztosítása és 
felügyelete;

• A törvények és az Eaton 
politikái megszegése kockáza-
tainak rendszeres értékelése 
és fontossági sorrendbe 
állítása, valamint a kockázatok 
szabályozására irányuló 
felügyeleti tevékenységek;

• Az etikai és megfelelőségi 
program felügyelete és 
ellenőrzése, valamint a 
program hatékonyságának 
időszakos értékelése;

• Etikai és megfelelőségi 
problémák kezelése  
és nyomon követése,  
valamint a legfontosabb 
mutatók jelentése; 

• Útmutatás biztosítása a 
felmerülő problémák és 
kiemelt fontosságú ügyekben;

• Névtelen és bizalmas jelentési 
lehetőség biztosítása az 
alkalmazottak és független 
személyek részére kérdéseik 
feltevéséhez vagy a törvény, 
illetve az Etikai kódex 
politikáinak megszegésének 
bejelentéséhez;

• A segélyvonalon keresztül tett 
bejelentések kezelése;

• Az etikai ügyek kivizsgálásá-
nak felügyelete, valamint 
szükség esetén az etikai és 
ellenőrzési program módosítá-
sa; valamint

• Rendszeres megbeszélések 
az igazgatótanács ellenőrző és 
szabályozó bizottságával az 
etikai és ellenőrzési problé-
mákról készített jelentés és a 
program állapotának megvita-
tása céljából.
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Megjegyzések



A helyi törvények figyelembe vételével bárki jogosult – az alábbi 
elérhetőségeken keresztül – az Etikai és ellenőrzési hivataltól választ 
kapni a kérdéseire, a hivatal felé nyíltan vagy névtelenül jelenteni az 
általa észlelt etikai aggályokat, illetve a lehetséges, vélt vagy valós 
jogszabálysértéseket, beleértve a számviteli, pénzügyi, adóügyi és 
vesztegetésellenes ügyeket:

• Postai levélben:   • E-mailben: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefonon: A díjmentesen hívható, és a hét minden napján 0-24-ig rendelkezésre 
álló segélyvonalon több nyelven beszélő munkatársak fogadják a hívását. Ha az 
Ön országának száma nem szerepel az alábbi felsorolásban (vagy a lent megadott 
számokkal valamely probléma merülne fel), akkor lásd referenciaként az etikai 
posztert vagy a JOE intraneten elérhető Global Ethics weboldalt.

Ausztria* 0800.295.342
Brazília 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Kína (Unicom) 10.800.711.1122 
Kína (Kína Telecom) 10.800.110.1046
Csehország* 800.143.861
Dominikai Köztársaság* 800.320.0821
Németország* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Olaszország 800.789343
Mexikó 001.888.667.6799
Hollandia* 0800.022.2042
Lengyelország* 0.0.800.111.1664
Tajvan* 00801.10.4366
Egyesült Királyság 0808.234.9987
USA 800.433.2774

• Interneten: www.eaton.com/ethics

Kapcsolatfelvétel az Etikai és 
megfelelőségi hivatallal

*A mobiltelefonról indított hívásokat a központ lehet, hogy nem kapcsolja. Ilyen probléma esetén 
használjon vezetékes vonalat a híváshoz.
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